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[Deel XLIII]
Inhoud van Deel XLIII.
Bladz.
BAKAWALI, een Hindoesche legende, 333
naverteld door CLARITA BOSCH
BEDEVAART, door FRITS HOPMAN

324

BELIJDENIS, door HENRI H. VAN CALKER 170
BRUYCKER (JULES DE), door KAREL
VAN DE WOESTIJNE, met 10 illustratiën

301

BYZANTIJNSCHE KUNSTINVLOEDEN, 441
door J.E. JASPER, met 8 illustratiën
DE VALE EN NEEL, door WALLY MOES 255
DONKER LAREN, door WALLY MOES

475

DRIE LIEDEREN VAN ISOUDE, door
P.C. BOUTENS

73

EÉN ARTIEST, door WALLY MOES, met 144
1 illustratie
EEN BEROERDE MAANDAG, door STIJN 79
STREUVELS
EEN BRIEF OVER KRISTALLOGRAFIE, 390
door A. DE WIDENRADE, met 1 illustratie
EEN LENTE-AVOND, door ELLEN

463

FRANS HALS, door FRANS VERMEULEN 98
FRANSCHE OVERHEERSCHING (DE), 134, 464
door C.F. GIJSBERTI HODENPIJL, VI en VII,
met 13 illustratiën
FRANSCHE PRENTENBOEKEN EN
275
KINDERPRENTEN, door CORNELIS VETH,
met 12 illustratiën
GEERTGEN TOT ST. JANS, door FRANS 148
VERMEULEN
GEERTRUIDENBERG (DE OUDE
TOREN VAN), door J.G. SINIA, met 1
illustratie naar teekening van den
schrijver

386

HET BEGIJNTJE, door RICHARD DE
CNEUDT

500

HET DIENSTMEISJE, door JAN HERMANS 150
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HET LAATSTE BEZOEK, door GUSTAAF 247
VERMEERSCH
INDISCH KRALENWERK, door J.A.
LOEBÈR JR., met 8 illustratiën

217

JAN VAN GOYEN, door FRANS
VERMEULEN

99

JAPANSCHE KLEURENDRUKKEN IN 124, 367
HET RIJKS ETHNOGRAPHISCH
MUSEUM TE LEIDEN, door Dr. M.W. DE
VISSER, IV en V, met 20 illustratiën
KEVER (J.S.H.), door C.W.H. VERSTER, 113
met portret en 11 andere illustratiën naar
werken van den meester
KRONIEK

100, 171, 260, 339, 418, 501

KUNSTENAARSHUIS TE AMSTERDAM 273
(HET), door HERMAN ROBBERS, met 1
illustratie naar teekening van H.P.
BERLAGE NZN.
LA BAZALGETTE, door CYRIEL BUYSSE, 52
met 5 illustratiën
LIEFDE BRIEVEN, door COEN HISSINK

399

LIEFDE'S ONZEKERHEDEN, door ANNIE 388, 472
SALOMONS, I-V
LION CACHET (C.A.), door R.W.P. DE 193
VRIES JR., met 2 portretten en 16 andere
illustratiën naar werken van den Meester
LUCAS VAN LEIJDEN'S LAATSTE
OORDEEL IN DE LAEKENHAL TE
LEIDEN, door Mr. N. BEETS, met 2
illustratiën

213

MESSCHAERT (JOHANNES), door H.W. 293
DE RONDE, met 3 illustratiën
MODE VAN 1832 (DE NATIONALE),
34
door FRANS COENEN, met 13 illustratiën
MUSEUM-MESDAG (DE FRANSCHE 1
KUNST IN HET), door JUST HAVELAAR,
met 20 illustratiën
NIAS (HUIZEN EN DORPEN OP), door 378
JOH. F. SNELLEMAN, met 8 illustratiën
NIEUWE DAG, door INA BOUDIER-BAKKER 240
O DAT ZOO PRINSLIJK HEERSCHT,
door RICHARD DE CNEUDT

338

OP EEN DUIN, door P. OTTEN

385
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PALEMBANG (IN EN DOOR), door J.G. 57
SINIA, met 2 illustratiën naar teekeningen
van den schrijver
PIETER CLAESZ, door FRANS
VERMEULEN

149

REISLIEDJE, door LAURENS VAN DER
WAALS

56

SCHEMERING, door JO KLEIN-BECKER 414
SEGHERS (HERCULES), door JUST
224
HAVELAAR, met 9 illustratiën naar werken
van den Meester
SMITS (JACOB), door JAN VAN NIJLEN, 433
met portret en 6 andere illustratiën naar
werken van den Meester
SONNETTEN, door HÉLÈNE SWARTH

234

SPANJE (HERINNERINGEN AAN),
62
Segovia, Salamanca en Zamora, door
B.P. WIGGERS VAN IJSSELSTEIN, met 6
foto's naar teekeningen van D. WIGGERS
SPEELSCH LIEDEKEN VAN DE LENTE, 337
door RICHARD DE CNEUDT
SPIRITISME, door F.V. TOUSSAINT VAN 157
BOELAERE
STILLEVEN IN DE HOLLANDSCHE
353, 451
SCHILDERKUNST (DE ONTWIKKELING
VAN HET), door FRANS VERMEULEN, I en
II, met 26 illustratiën
THEODOOR DE BEUZEKOM, door PAUL 490
KENIS
ZONDAG, door G.H. PANNEKOEK JR.

398

ZONNE-DAG, door B. STOLK

405
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II

Alphabetische lijst der medewerkers.

BEETS, MR. N.

LUCAS VAN LEYDEN'S

Bladz.
213

LAATSTE OORDEEL

BOSCH, CLARITA

BAKAWALI

BOUDIER-BAKKER, INA NIEUWE DAG

333
240

BOUTENS, P.C.

DRIE LIEDEREN VAN ISOUDE 73

BUYSSE, CYRIEL

LA BAZALGETTE

52

CALKER, HENRI H. VAN BELIJDENIS

170

COENEN, FRANS

DE NATIONALE MODE VAN
1832

34

CNEUDT, RICHARD DE

HET BEGIJNTJE

500

CNEUDT, RICHARD DE

O DAT ZOO PRINSLIJK

338

HEERSCHT

CNEUDT, RICHARD DE

SPEELSCH LIEDEKEN VAN DE 337
LENTE

ELLEN

EEN LENTE-AVOND

GIJSBERTI HODENPIJL, DE FRANSCHE
C.F.
OVERHEERSCHING

463
134, 464

HAVELAAR, JUST

DE FRANSCHE KUNST IN HET 1
MUSEUM-MESDAG

HAVELAAR, JUST

HERCULES SEGHERS

224

HERMANS, JAN

HET DIENSTMEISJE

150

HISSINK, COEN

LIEFDE BRIEVEN

399

HOPMAN, FRITS

BEDEVAART

324

JASPER, J.E.

BYZANTIJNSCHE
KUNSTINVLOEDEN

441

KLEIN-BECKER, JO

SCHEMERING

414

KENIS, PAUL

THEODOOR DE BEUZEKOM

490

LOEBÈR JR., J.A.

INDISCH KRALENWERK

217

MOES, WALLY

DE VALE EN NEEL

255

MOES, WALLY

DONKER LAREN

475

MOES, WALLY

EEN ARTIEST

144

NIJLEN, JAN VAN

JACOB SMITS

433

OTTEN, P.

OP EEN DUIN

385

PANNEKOEK JR., G.H.

ZONDAG

398

ROBBERS, HERMAN

HET KUNSTENAARSHUIS

273
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RONDE, H.W. DE

JOHANNES MESSCHAERT

293

SALOMONS, ANNIE

LIEFDE'S ONZEKERHEDEN,
I-V,

388, 472

SINIA, J.G.

IN EN DOOR PALEMBANG

57

SINIA, J.G.

DE OUDE TOREN VAN
GEERTRUIDENBERG

386

SNELLEMAN, F.

HUIZEN EN DORPEN OP NIAS 378

STOLK, B.

ZONNEDAG

405

STREUVELS, STIJN

EEN BEROERDE MAANDAG

79

SWARTH, HÉLÈNE

SONNETTEN

234

TOUSSAINT VAN
BOELAERE

SPIRITISME

157

VETH, CORNELIS

FRANSCHE PRENTENBOEKEN 275
EN KINDERPRENTEN

VERMEERSCH,
GUSTAAF

HET LAATSTE BEZOEK

VERMEULEN, FRANS

DE ONTWIKKELING VAN HET 353, 451
STILLEVEN IN DE HOLL.
SCHILDERKUNST

VERMEULEN, FRANS

FRANS HALS

98

VERMEULEN, FRANS

GEERTGEN TOT ST. JANS

148

VERMEULEN, FRANS

JAN VAN GOYEN

99

VERMEULEN, FRANS

PIETER CLAESZ

149

VERSTER, C.W.H.

J.S.H. KEVER

113

VISSER, DR. M.W. DE

JAPANSCHE
KLEURENDRUKKEN

124, 367

VRIES JR., R.W.P. DE

C.A. LION CACHET

193

247

WAALS, LAURENS VAN REISLIEDJE
DER

56

WIDENRADE, A. DE

EEN BRIEF OVER
KRISTALLOGRAFIE

390

WIGGERS VAN
IJSSELSTEIN, B.P.

HERINNERINGEN AAN
SPANJE

62

WOESTIJNE, KAREL VAN JULES DE BRUYCKER
DE

301

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

III

Inhoud van de kroniek.

AANPLAKBILJET VOOR DE
VIERJAARLIJKSCHE (HET), door
R.W.P. JR.

Bladz.
112, 352

ALPHEN (TONY VAN) IN PULCHRI
STUDIO, door Dr. MAX EISLER, met 3
illustratiën

425

ARTAN (LOUIS) BIJ RECKERS, door
A.Z,

107

BOEKBESBREKING, door H.R., Dr. MAX 100, 171, 260, 339, 418, 501
EISLER en R.W.P. JR., met portret WILLEM
ROELOFS en 3 andere illustratiën
DE OUDSTE PRENTEN VOOR
DICKENS, door CORNELIS VETH, met 9
illustratiën

176

DIRCKX (ANTON) IN DE KUNSTZAAL 428
‘DE PROTECTOR’ TE ROTTERDAM,
door A.Z.
DOUDELET (CHARLES),
ROTTERDAMSCHE KUNSTKRING,
door A.Z.

348

DÜRERS HOUTSNEEGRAVURES
107
(REPRODUCTIES NAAR), door R.W.P.
JR.
ETSEN BIJ E.J. VAN WISSELINGH &
Co., door R.W.P. JR., met 4 illustratiën

350

HERALDISCHE TENTOONSTELLING 187
TE DRIEBERGEN (DE), door H., met 1
illustratie
ISRAËLS (ISAAC) IN DE KUNSTZAAL 192
MEYLINK, door A.Z., met 1 illustratie
INGEN (VAN), KUNSTZAAL
OLDENZEEL, door A.Z.

347

KALCKREUTH BIJ ARTZ & DE BOIS
(ETSEN DOOR GRAAF VON), door
P.C.H.

269

KALENDERS, door R.W.P. JR.

110

KANTWERKEN IN DE KUNSTZAAL
KLEYKAMP (TENTOONSTELLING
VAN), door R. HAMBURG-SAUER

429
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KIND, KUNST EN SCHOOL.
510
TENTOONSTELLING TE ROTTERDAM
IN APRIL, door C.V., met 1 illustratie
KUNSTENAREN DER IDEE (TWEE),
door C.V., met 1 illustratie

429

KUNST IN AMSTERDAM: LE GRAS EN 270
DOESER, door R.W.P. JR.
MAKS (C.J.) BIJ BUFFA, door C.V., met 268
1 illustratie
MOES (WALLY) BIJ DE WED. G.
DORENS & ZN, door C.V., met 1
illustratie

267

MOOR (P.C. DE) IN ‘DE PROTECTOR’ 512
TE ROTTERDAM, door A.Z., met 1
illustratie
PEN, POTLOOD EN KRIJT, door C.V.

106

ROELOFS (ALBERT), door Dr. MAX
EISLER, met 2 illustratiën

108

ROLAND HOLST (GRAFISCH WERK
VAN R.N.), door R.W.P. JR., met 1
illustratie

431

RUETER (GEORG) ALS
349
PORTRETSCHILDER, door C.V., met 1
illustratie
SINT LUCAS, door R.W.P. JR.

190

SLUIJTERS (JAN) IN DE KUNSTZAAL 509
MEYLINK TE ROTTERDAM, door A.Z.,
met 1 illustratie
VAES (WALTER) TENTOONSTELLING 345
VAN, KUNSTZAAL RECKERS, door ARY
DELEN, met 3 illustratiën
VEN (VAN DER) EN VAN BEEVER OP 111
ARTI, door C.V., met 1 illustratie
VEZELTENTOONSTELLING TE
AMSTERDAM (DE), door J.E.J., met 5
illustratiën

188

VIERJAARLIJKSCHE TE AMSTERDAM 423
(DE), door R.W.P. JR.

Buiten-tekstplaten.
Tegenover bladz.
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HENDRIK WILLEM MESDAG,
ORIGINEELE LITHO VAN CHRIS LEBEAU

1

MOEDER EN KIND, NAAR EEN
KRIJTTEEKENING VAN J.S.H. KEVER

113

C.A. LION CACHET, EX-LIBRIS VOOR DE 193
‘PRINSES JULIANA’ VAN DE STOOMVAART
MIJ NEDERLAND
H.P. BERLAGE NZN., OP STEEN
GETEEKEND DOOR CHRIS LEBEAU

273

SCHOOL VAN QUINTEN MASSYS,
353
MADONNA MET HET KIND, 's RIJKS-MUSEUM
MATER AMABILIS, NAAR DE SCHILDERIJ 433
VAN JACOB SMITS
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IV

HENDRIK WILLEM MESDAG.
Op steen geteekend door CHR. LEBEAU.
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De Fransche kunst in het Museum-Mesdag
door Just Havelaar.
De 19e eeuw is verward en mistroostig geweest, een tijd van zwakheid en hartstocht,
van utopistisch gedweep naast norsche ontnuchtering en brutaal materialisme, van de woeligste tegenstrijdigheden. Met zooveel namen heeft men getracht haar
te karakteriseeren, dat men wel besluiten moet: het was een tijd dien elke
karakteristiek en geen ènkele paste: een van karakterlóósheid. Iedereen zegt 't,
verzucht 't en weet 't; het schijnt dus wel zoo te zijn....
Kon in zulk een tijd het geestesleven krachtig zijn en tot groote dingen in staat?
Moest vooral niet de kunstenaar het bitter gemis voelen aan een vaste overtuigdheid,
aan een mooi en hoog geloof? Alle scheppen toch is een geloofsdaad; maar de
bevestiging van dat geloof berust niet bij den kunstenaar, die slechts g e s t a l t e
geeft aan wat de tijd verlangt en voelt en denkt, een gestalte die ontroert door haar
schoonheid. - En wanneer de tijd karakterloos is, de samenleving als een chaos,
hoe zou er dan iets monumentaals uit verrijzen?
Kunst is de uiting van een opgetogen zekerheid der ziel. En één mensch alléén,
hoe ook geniaal, kan die zekerheid niet maken! Eerst door de vereeniging onzer
Goddelijke onbewustheid met ons menschelijk weten, van het scheppend
Daemonische met het ordenende Intellect, ontstaat die emotioneele en uit verborgen
diepte oplevende i d e a l i t e i t , die wij ‘Kunst’ noemen. Zonder zingende vervoering
en klare bezonkenheid géén kunst. En wanneer wij niets zien, niets ervaren, wat
onze geestdrift verwekt, of te rusteloos zijn in ons hart om de geestdrift te
g e n i e t e n , dan zal ook geen van ons de eeuwige Schoonheid zien.
Laat dit alles van kracht zijn, toch is 't niet aan ons de hoog-algemeene waarde
te bepalen der 19e eeuwsche kunst. Het kan zijn, dat eenmaal gezegd zal worden:
na Goethe en na Reynolds, verloor men het groot gevoel voor stijl, voor zuiverheid
van smaak, voor de verhevenheid: de 19e eeuw heeft geen c u l t u u r -l e v e n , niets
‘klassieks’ voorbereid. Maar hoor, óók is mogelijk, dat de nakomeling zal oordeelen:
vanaf de tijden der groote revolutie, vanaf Goethe en Kant, toen al onze verhoudingen
zich wijzigden, - die van den mensch tot God, van den mensch tot de natuur, van
den mensch tot den mensch - toen heel het leven zich vernieuwde - het leven der
idee en dat van de praktijk - toen is het begin gemaakt van een weer groote,
zelfstandige beschaving, is langzaam en met tallooze afdwalingen - maar meer en
meer beteekenisvol een nieuwe stijl van levens-inzicht ontstaan, sterk en schoon
náást die van 't 15e eeuwsche Italië, 13e eeuwsch Frankrijk, of van 't oude
Griekenland.
Gij, lezer, hebt in deze dingen uwe meening, ik de mijne; en naar gelang we
krachtiger of zelfbewuster zijn, zullen we die meening klaarder verdedigen; maar
apodictisch te verzekeren valt er in deze niet. Elke bewering blijft voorloopig profetie.
Beleefden wij een òpgang of een - zij 't dan ook mooie - decadentie - een laatste
nabloei der Renaissance? Misschien zoowel het een als het ander....
Maar dit tenminste staat vast: dóód was het geestes-leven níet! Wàt ook, s a a i
was men niet! En al schijnt het begrip ‘modern’ amper vereenigbaar met
‘monumentale kracht’, hoe veel is er verwezenlijkt, dat wel misschien wat ijl aandoet,
maar toch zuiver en vol innigheid, of dat wel misschien
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van het oppervlak, maar toch levend en hartstochtelijk is; zooal niet streng en
verheven als een tempel-bouw, dan toch rijk en mooi als een tuin vol geurende
bloemen. - En nu vraag ik: hoe was dat alles mogelijk geweest, indien die
onverwoestbaargeestkrachtige Fransche natie niet vooraan was gegaan? Na Novalis
en Heine, na Shelley en Keats heeft het Fransche kunstleven Europa voor verreweg
het grootste deel beheerscht.

FERDINAND VICTOR EUGÈNE DELACROIX.

(1799-1863). ZELFPORTRET.

Een kunst, die ondanks de warrelige vergroeidheid der tijden weet door te breken,
zal de sporen daarvan dragen. De maatschappij was in verval, het
gemeenschapsleven vernield, de godsdienst harteloos, de filosofie zonder wijsheid....
elke enkeling dus, die zich een zelfstandigheid wist en grooter of zuiverder van
gemoeds-leven dan de massa, bleef aangewezen op zijn eenzame zelf. In zoover
hij lyrisch voelde was zijn gevoel individualistisch; en in zoover hij het leven
in-het-groot wilde concipieeren, moest hij trachten dat te doen door het te ontleden:
als kunstenaar dus door psychologische studie en realistische beschrijving. Hij, de
kunstenaar, had zich te houden, niet aan de aanschouwing (want hoe vond hij daar
rust toe in zijn ziel?) maar aan de scherpere o b s e r v a t i e , - niet aan de ‘Waarheid’
(want waar was die?) maar aan de w e r k e l i j k h e i d .
Ja. Maar kan men dat zoo dadelijk, de werkelijkheid werkelijk z i e n ?
De uitzonderings-mensch, zei ik, de kunstenaar dus allereerst, voelde
individualistisch. En het individualisme is een mateloosheid: wie zich verdiept in
eigen droomen en zich maar gaan laat, zijn emoties niet te angstig toetst aan de
realiteit om hem heen, die kan, als zijn natuur sterk en hartstochtelijk is, nog wel
degelijk een vol, dadenrijk leven leiden. Hij is eenzaam, maar hij verheerlijkt zijne
eenzaamheid, want hij dankt er zijn liefste ontroeringen aan. Hij streeft naar
natuurlijkheid - maar blijft illusionair, meer een dweper, dan een man van ruime
geestesklaarheid: hij zal een kunstenaar zijn van de r e a l i s t i s c h e R o m a n t i e k .

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

De 19e eeuw, met zulk een onstuimig verlangen tegemoet gezien als een tijd van
bevrijding en algeheele vernieuwing, gaf in haar aanvang niet dan ontnuchtering.
De Fransche revolutie scheen mislukt, maar ook haar tegenstelling, het
Napoleontisme, lag vernietigd. En in plaats van voort te zoeken in de richting der
‘natuur’, of te trachten stijl te geven aan dat leven van hartstocht en gevoel, waarvan
de rampzalige Jean Jacques Rousseau wel de profeet mag heeten,
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gedroeg men zich als de lamlendigste bekeerlingen. Stijl, ja, moest er zijn, maar
hoe was die stijl denkbaar zonder 't ‘klassieke’? En wat men onder dat klassieke
verstond, kunt ge zien aan de schilderijen van een David, waar alles smetteloos is,
edel, puur, maar zoo koud en zoo star als een grafzerk,

FERDINAND VICTOR EUGÈNE DELACROIX.

(1799-1863). AVOND, NA DEN SLAG VAN WATERLOO.

evenwichtig omdat er nooit iets had bewogen. Ge kent de meubels uit dien tijd, de
‘empire-meubels,’ scherp-lijnig, strak-Grieksch, maar kouder, minder v o l dan het
Grieksche: stel u dien fijnen, maar bij uitstek on-schilderachtigen, dien
architectonischen ingenieursstijl in de schilderkunst voor: daar hebt ge den
beroemden David. Een meubel echter is het werkstuk van een stevige traditie, terwijl
een schilderij een s c h e p p i n g bedoelt te zijn, dat is iets levends, iets van
individueele ontroering. Wat iets waarlijk klassieks kon houden in de meubelkunst,
moest in de vrije schilderkunst dádelijk en alléén ‘akademisch’ worden.
Zeker, die klassicisten hebben in ernst een ideale schoonheid bestreefd.... edoch:
het is ons stervelingen nu eenmaal niet altijd vergund zoozeer te streven! Hun kunst
vereenigt misschien alles wat het heel groote kenmerkt, op dat ééne na: het
doorleefde. En dat eene is het eenige, per slot. Monticelli, de Zuid-Fransche fantast
van een 50 jaar later, ontbraken al de eigenschappen van David: zijn werk is een
chaos,
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geen lijn is groot geteekend, geen vorm plastisch gebeeld, niets menschelijks zelfs
drukt het uit.... maar die man heeft g e v o e l d hetgeen hij schilderde, hij heeft er
met zijn l i e f d e aan gewerkt; en - al imponeert hij ons niet - ons boeien en ons
bekoren blijft hij stellig!
David bedoelde een reactie op de kleine, kokette kunst der 18e eeuw. Maar ook
op andere manier - ik wees er al op - was tegen de ‘société galante’ en de ‘bel esprit’
reeds storm geloopen. David, de phlegmatisch-rationeele, was alleen in s c h i j n
ruimer en natuurlijker dan zijn speelsche voorgeslacht. En juist daarom voldeed hij
zoo aan de groote wereld van zijn tijd, waar veel geredeneerd werd, maar weinig
gelóófd, waar men even opgeschrikt was, heftig iets gevoeld had en verlangd.... om
echter met haast en zoo goed mogelijk dat angstig-groot moment te vergeten, waar
men verstandig en ernstig was geworden, omdat men geen nieuwe verwachtingen
meer had en omdat men de levendige wuftheid, de zondige onschuld van vroeger,
had verloren. Toch was Jean Jacques' natuur-romantiek niet in de algemeene
apathie versmoord; ze brak uit, als een vlam uit vuur dat lang maar smeulde; en
geen koud-water-bad van klassicisme dat het levend vuur kon blusschen, want een
stormwind van grootheids-wil wakkerde 't onmiddellijk aan! Wat de stralend helle
Juli-revolutie voor heel 't gemeenschapsleven is geweest, dat zou zich in de kunst
uiten als helden-romantiek. Maar ziet, terwijl een illusie voor 't
oeconomisch-staatkundige nog n i e t s is, kan ze voor de kunst, voor de vluchtige,
de gevleugelde kunst.... bijna àlles zijn!
Waarom ging men zoo onverwachts voort in de richting der romantiek? Vooreerst
omdat men in die van 't klassicisme heel zeker n i e t kon voortgaan! Men voelde
*)
nu eenmaal niet meer klassiek. De Historie waardeert geen nobele bedoelingen.
Vervolgens misschien ook: omdat de grootsche gebeurlijkheden der revolutie en
der Napoleontische veld-tochten de meest begaafden in dat land der begaafdheid
een levend besef van grootheid, van heroïek hadden ingeprent. En al was heel de
menschen-wereld ook een ruïne om te zien, een nietswaard mieren-nest, - het
kunstenaars-hart troostte zich aan de heerlijkheid van zijn eigen, hartstochtelijke
illusies!
Zoo eenigszins - helaas maar eenigszins - verklaar ik mij de onverwacht-grootsche
verschijning van den jonggestorven Géricault en vooral van dien toomeloozen en
opstandigen, dien groot-romantieker, die Eugène Delacroix was.
Delacroix, dat is de schilder van de breede beweging en van de woelige emoties.
Hij werkte in grooten stijl, schiep zich werelden van passioneele schoonheid. Zijn
verlangen naar dramatische concepties en beteekenisvolle onderwerpen kon hij,
de rijk-ontwikkelde, het best bevredigen door uit de ‘groote litteratuur’ te putten.
Zooals vroegere schilders den bijbel in beeld hadden gebracht, zoo gaf hij bezielde
fantasieën naar aanleiding van ‘Faust’, van Dante's ‘Goddelijke Comedie’, van
Shakespeare's drama's, soms ook van de Historie zelf. Men denke hierbij niet aan
een min of meer begaafd ‘illustrator’, maar aan een geheel zelfstandig scheppenden
en genialen geest, die zich diep, maar vooral ook hévig in te leven weet in de
verbeeldings-sfeer dier wereld-dichters, een die werkt van b i n n e n - u i t en nooit
volgend, ‘getrouw’ volgend, volgend ‘op den voet’. Stel u hem voor impetueus als
*)

Een nog opvallender voorbeeld hoe vergeefs die herleving van 't Grieksch-Romeinsche was,
geeft de Fransche litteratuur dier dagen in de figuur van André Chénier, die een veel levender,
e c h t e klassicisme verwezenlijkt had en zonder ook maar éen volgeling te vinden. Bij ons
bleef de opvoeding tot in Van Lennep's na-dagen zwáár klassiek, maar geen enkel gedicht,
schilderij of bouw-werk, gaf daar, eenigszins geslaagd, de blijken van: men sprak wel graag
de klassieken na, maar waar het aan kwam op zelf schéppen voelde men - in zoover niet
modern - dan middeleeuwsch of nationaal-historisch, d.i. in beide gevallen: romantisch.
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Rubens was, maar rusteloozer, somberder, een Rubens die zijn zinnelijke vroolijkheid
verloren zou hebben en zoo recht-uit eenvoudig van gemoed niet meer zijn kan.
In de schilderkunst is hij 't volledigst voorbeeld van den Romanticus: zonder hem
*)
zou de romantiek ons minder waard zijn .
Hij had het wijdsch mysterieuse lief

ALEXANDRE GABRIËL DECAMPS.

(1803-1860). DE STROOPER.

en de hunkering naar 't Verhevene, maar meer dan dit had hij een drift van
scheppings-wil in zich, te woelig voor rustige waarneming, te zelf-vervuld voor de
klare aanschouwing, maar zóó vol toch van sterke, menschelijke ontroering, dat hij
voor zijn tijdgenooten de uitbeelder schijnen kon der rauwste werkelijkheid.
Even in de dertig, schilderde hij zijn enorme, sensatie-makende doek: de
Juli-revolutie; die half-naakte vrouw vooraan stormend als een furie, hoog op de
barricade, met het volk van Parijs achter haar aan, of stervend aan haar voeten in
bloed en stof.... de allegorie en een bijna drastisch realisme vereenigd, een heftig
nieuwe kunst-idee ook met een jong sociaal opstandigheids-sentiment: in veel
opzichten een schilderij, dat in onze beschavings-geschiedenis een m o m e n t
beteekent!

*)

Ook het begrip ‘romantiek’ kan in velerlei beteekenis en breedheid van beteekenis gebruikt
worden: de schilderkunst is de speciaal romantische, tegenover de architectuur; maar de
Gothiek is, in de bouwkunst zelf, weer de romantische stijl tegenover de Grieksche, terwijl in
de schilderkunst Rembrandt de hoogste expressie is van 't groot-romantische. In dit opstel
echter neem ik de term duidelijkheidshalve meer in zijn speciale, tijdelijke beteekenis van de
kunst der hartstochtelijke a a n d o e n i n g , integenstelliag tot de a k a d e m i s c h
k l a s s i e k e k u n s t van vroeger (David) en tot de visueele i m p r e s s i e -k u n s t van
later (Breitner).
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Men kan geen indruk krijgen van Delacroix's beteekenis, zonder vooral ook zijn
g r o o t e composities te zien. Zoo een als hij heeft ruimte van beweging noodig. De
peinzer Thomas à Kempis kon zich verborgen houden in zijn kloostercel en toch
door heel de wereld en door alle elkaar volgende geslachten heen zich doen hooren;
maar een Mirabeau is niets zonder tribune en zonder volks-vergadering.
't Museum-Mesdag bezit dat titanenwerk van hem niet. Er is, behalve een
houtskoolteekening van Rubens-achtige bewogenheid, een in als verstorven gloed
geschilderd zelfportret, hooghartig, zelfbewust, bedwongen hevig van expressie;
en ten slotte een kleine studie ‘Avond na den slag bij Waterloo’: een gewonde,
bekneld geraakt tusschen twee neergestorte, bloedende paarden. Zijn lijkachtig
grauwe hoofd richt zich smartelijk op, zijn blik zoekt turend de al nachtelijk lugubere
vlakte af van de berg-helling of geen redding, geen mensch in zicht is. - Het enorme,
desolate van heuvels en vlakte, de grijs-rossige kleur, het sombere clair-obscure:
alles drukt die zelfde, spokige onheimelijkheid uit.... En denk u nu zoo iets in het
groot gecompliceerde en in een wild rythme van beweging: dàt is wel de zwoele,
zieke, realistische en toch onwézenlijke, maar desniettemin práchtige Romantiek!
Nu komt het mij voor, dat Delacroix's breedere werk hier toch misplaatst zou zijn.
Deze collectie n.l. is in alle opzichten een volstrekte zeldzaamheid. De heer Zilcken,
spreekt van ‘verreweg het meest artistieke museum van moderne kunst’, maar het
is ook het karàktervolste museum. Wanneer een gewone Rijkaard een modern
schilderijen-kabinet wil vormen, dat als een edelsteen te meer zal zijn in de
ijdelheids-kroon van zijn maatschappelijken roem, dan koopt hij graag de meest
officieele werken, die hij bemachtigen kan, erkende ‘meester-werken’.... d.w.z. die,
welke hem door hun proportie, nette afwerking en salonfähig uiterlijk het typisch
‘meesterlijke’ te verraden schijnen. En de kunsthandelaar juicht 's mans fijnen smaak
dan luid babbelend toe. - En wanneer een werkelijk fijnzinnig kénner aan 't
collectioneeren gaat, dan zal hij, aardig snuffelaar die hij is, het fijnste en meest
c u r i e u z e weten op te speuren wat in verschillende richtingen van moderniteit
gemaakt is. Want niet graag zou de kenner willen doorgaan voor eenzijdig van
smaak of voor een man die ‘de banale opvattingen’ deelt. - Dit museum echter is
de schepping van een zelf produceerend kunstenaar, van iemand dus met heel
sterke, persoonlijke sympathieën. Niet alleen vindt men hier wonderbaarlijk weinig
officieel uitziende stukken en een boeienden rijkdom aan studies en ontwerpen, en
niet alleen ontbreekt hier het werk van sommige grootheden, die meer de
beschermelingen van den kunsthandel dan van de Muze zijn geweest (b.v. Ziem,
Henner, Meissonnier) maar ook blijkt deze verzameling bijna uitsluitend te bestaan
uit werken van een afgeronde school: die van Barbizon. En allicht geheel intuïtief
is dit zoo sterk doorgevoerd, dat - om terug te keeren tot Delacroix - deze alleen
vertegenwoordigd is in zoover hij zich bij genoemde groep aansloot.
Want vastgesteld dient te worden, dat Delacroix het begin, het hoogte-punt en
het einde vertegenwoordigt van een kunst-gedachte. Met de eigenlijk-gezegde, de
èchte romantiek was het spoedig gedaan. Een kunst, uitgaande van fantasieën om
tot fantasieën terug te keeren, een kunst die men zag als ‘illusie’, maar zóó, dat al
het andere, reëele, er als ‘drijfzand’ bij werd - naar Delacroix's eigen uitspraak - zulk
een kunst moest wel gauw krachteloos verwilderen of vervagen en van haar trotsche
hoogte omlaag slaan. Delacroix wist indrukwekkend te blijven, maar bij een van
gewonere begaafdheid en die niet werkte in zulk een scheppingsfurie, moest de
ongebonden verbeeldingskracht gauw aandoen als o n w a a r s c h i j n l i j k h e i d en
het broeiend gevoelvolle als rethorica.
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Letten wij eens even op dat allermerkwaardigste schilderij van Decamps, dat ‘De
Strooper’ heet: hoe woest van vorm silhouetteeren de doodsche bruinachtig-zwarte
boom-kruinen tegen 't giftig geel van de stormige avondlucht, die uitvloeit tot
watergroen en waar dwars overheen lange, grillige uitgewaaide, beweginglooze
wolken slieren

GEORGES MICHEL.

(1763-1843). DRIE MOLENS TE MONTMARTRE.

van een akelig contrasteerende loodkleur. Het fantastisch landschap - een
woudzoom, een vreemd, samengesteld bergland, een rotsachtig paradijs.... men
weet 't niet recht - dat landschap hoe ligt 't zwaar en donker onder de
hemelschittering, atmosfeerloos, griezelig, dood! Alleen in een naar de duistere
verte heenkronkelende beek, weerkaatst zich even, schitterig, het avondlicht. - Op
den voorgrond spoedt de eenzame strooper zich voort, als vluchtend voor het
onheil.... Het geheel een ietwat rooverachtige avontuurlijkheid, voor kinderen om
zich zalig in te leven. Een landschap van verbeelding.... neen, van effect, van
theatereffect, bizar, kunstmatig bizar, en star van onwezenlijkheid.
Zonder hiermee in 't minst een oordeel over Decamps zelf te willen uitspreken,
die dikwijls een schilder van rijke plastiek was (zijn forsch geschilderde ‘Waakhonden’
geven daar al een mooi voorbeeld van!) bedoel ik maar: die zelfde romantiek is toch
wel gauw minderwaardig, wanneer ze niet door de heftigheid der aandoening als
gemotiveerd wordt. Ze veronderstelt een zekere, wild-rumoerige genialiteit. Er waren
er, die dit spontaan ‘geniale’ niet als een vuur zoo fel en zeker in zich hadden in die
toch intuïtief begrepen zoo te moeten
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doen, zoo somber en zoo hoog en zoo erg, om i e t s te bereiken: ze verkrachtten
hun begaafdheid, maakten zich onnoodig belachelijk. Was Wiertz niet zoo? en onze
Scheffer, wiens werk toont, volgens Heine, ‘ein Heraussehen aus dem Diesseits
ohne an ein Jenseits zu glauben - vaporöse skepsis’.
Het verbeeldings-leven zou zich weer te onderwerpen hebben aan de
aanschouwing; en de 19e eeuwsche kunst overziende, van Delacroix af, over
Courbet en Millet, tot Van Gogh toe, bespeuren we één lange en langzame
worsteling, om van uit de stormige romantiek te komen tot het eenvoudig naturalisme
en verder weer tot dien klaren geestesstaat, waarin het leven, niet gedroomd, maar
g e z i e n en e r v a r e n , eindelijk toch weer een geheele breede en diepe, een heel
ons mensch-zijn b e v r e d i g e n d e beteekenis krijgt.
Delacroix's invloed op de jongere schilders van ‘Barbizon’ zou evenwel sterker
zijn, dan zij zelf wellicht wisten. Maar wat ze dadelijk en graag van hem overnamen,
dat was zijn levensvolle warmhartigheid, zijn hartstocht voor venetiaansch-rijke
kleur, zijn kracht van schilderen. Ze waren een levend protest tegen het schraal
rationalisme van vroeger, alle systeem en strenge leerstelligheid en aangeleerde
beschaving wierpen ze van zich af, niet meer hunkerden ze naar 't Grieksche of
Middeleeuwsche, maar - voor het meerendeel althans - gaven zij zich maar over
als heel natuurlijke, temperamentvolle menschen, menschen in de glorie van hun
zinnelijke kunstenaars-vreugd. En nu waarschuw ik nadrukkelijk: men hale hier niet
zijn beschaafde en fijne, maar allicht wat eigenwijze neus voor op! Want volop een
genietend zinnenmensch te zijn, dat kan op zich zelf iets groots beduiden, dat wàs
voor hen iets groots! Zoo straks trouwens zullen we zien, hoe ook de meest eigenlijke
vertegenwoordigers van die richting toch scherpe, belangrijke karakters waren en
hoe hun kunst ook nog een veel diepere beteekenis had, zoodat zij samen een
kunstenaars-groep vormden, waar een groote levende ontwikkelingskracht in stak.
Ongeleerd te zijn beteekent nog niet gemis aan beschaving!
Delacroix beïnvloedde hen, kon zelfs hun baanbreker zijn, maar niet hun profeet.
Een vol geslacht vóór hem, in 1763, was de man geboren, dien ik als de vader
beschouw van 't impressionisme: de lang miskende, de misschien nog nauwelijks
goed èrkende George Michel.
Hij leefde eenzaam, heette een zonderling; veel van hem af wist niemand; maar
te meer gingen buitensporige verhalen van hem rond: het lot der ontijdige en
eigenzinnige talenten. Men lette zijn werk nauwelijks op en toen hij stierf verbaasde
men zich, dat hij tot dan toe nog geleefd had. Van toen af aan echter - de gewone,
de banale geschiedenis - van toen af aan werd zijn invloed beslissend.
Het was bekend - en een reden te meer om hem een zonderling te noemen - dat
hij een onbegrensd respect had voor Rembrandt en Ruysdael. De geparfumeerde
boudoir-kunst der Watteausche decadenten leidde de smaak wel in andere richting,
maar hij kende die menschen niet, hij ging voort en bracht zijn overtuiging in actie.
Van Ruysdael had hij soms de eenvoudige, wijde compositie, de glooiende
heuvel-lijn, waarachter, rustig, de vlakte zich strekt.... maar ook zocht hij die breede
tegenstellingen van licht en donker, die Rembrandt zoo lief had. Goud stralen de
zonnige heuvels tegen het zware grauw van den hemel, waarin de overschaduwde
verschieten weg te vloeien schijnen. En de natuurlijke weloverwogenheid in den
bouw zijner landschappen, de gewoonheid van zijn onderwerpen - ook iets van
dieper bezieldheid - dat alles toont aan met een hoe zelfstandig en zuiver gevoel
hij de Hollanders vereerde. Hij was dan ook niet een bloot navolger. Ruysdael èn
Rembrandt, de samenvoeging der twee namen geeft 't al aan: hij wist het
contemplatieve van den een te vereenigen
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met het visionaire, spontaan-hartstochtelijke van den ander.
Niet de kalm waargenomen en nagevoelde werkelijkheid gaf hij, maar de
plotselinge i n d r u k er van; en alles wat dien indruk verzwakken kon liet hij weg.
En meer nog dan Rembrandt was hij romantisch, een fantast (en ook dáár in dus
veel minder

JEAN BAPTISTE CAMILLE COROT.

(1796-1875). AVOND.

groot). Zijn molentjes, schitterend in 't licht, staan als dol in 't rond te draaien onder
de lage, zwarte lucht; de wieken pittig geschilderd, zwierig-vlug. Don Quichotte zou
ze zoo hebben gezien. In dat.... Don Quichotsche zie ik - lache wie wil - iets
essentieel nieuws: een zeker l e v e n d aanzien van de dingen zooals men dat tot
dan toe nog niet gekend had. Zeker was hij - hoe ook zelf beïnvloed - een markante
persoonlijkheid, ruim genoeg om te begrijpen waarheen men gaan moest, krachtig
genoeg om indruk te maken. Na Michel zijn het vooral de Engelschen Constable
en Bonnington geweest die de nieuwe en vernieuwde leer overnamen. In den geest
leefden ze bij onze 17e eeuwers, in de dáád voor het nageslacht in Frankrijk. (Men
mist deze laatsten helaas in onze verzameling).
Verondersteld eens even, dat Géricault en Delacroix er niet waren geweest, dat
de romantiek niet tot zulk een alles overrompelende kracht zich had ontwikkeld....
hoe zuiver hadden Dupré en Théodore Rousseau op het werk dier Engelschen weer
voort kunnen bouwen, hoe anders waren zij geweest!
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JEAN BAPTISTE CAMILLE COROT. GEZICHT OP VILLENEUVE LES AVIGNON.

Maar die romantiek, die romantiek van George Michel, die m o e s t eerst aangroeien
tot zoo iets als een wèreld-beschouwing, zich luisterrijk uitvieren in Delacroix, zich
duister voortbewegen in Dupré's en Rousseau's naturalisme en zich eindelijk
verstikken in de materie-pracht van Courbet, die het woord ‘realisme’ vond, het
woord en bijna het ideeënloos begrip.
Toch schenen er nog mogelijkheden van zelfstandige en schoone bewegelijkheid
open te liggen tusschen de romantiek en 't naturalistisch impressionisme in. In dit
opzicht dunkt de verschijning van Corot mij zoo merkwaardig. Hij was iets jonger
dan Géricault, iets ouder dan Delacroix, maar voluit een romanticus zijn wilde hij
nooit. Neen, die sierlijk saamgestelde landschappen, die uitgelezen pic-nic
landschappen, met de nevelige statigheid der boomen en de koelte van een
droomerig meer, met de fijne boerinnen-figuurtjes, die niets te doen hebben dan
zich maar neer te vleien in 't lommerrijke gras en met die.... zijn 't waarlijk feeën of
enkel lieve-meisjes, die zich zoo aardig reiën tot een dans - heel die
Fransch-Virgiliaansche idylle schijnt veel eer nog een voortzetting te zijn van de
ziens- en levenswijze der 18e eeuw, door Watteau aannemelijk gemaakt. En toch
duurde het lang eer men zijn werk begreep, want behalve die nymphachtige gratie,
was er nog wel degelijk iets heel nieuws in zijn uitbeelding der natuur, een zekere
buitenachtigheid toch, die toen bijna aandeed als.... ruw, als iets tenminste dat
onbetamelijk ver buiten de ‘aesthetica’ en de ‘beschaving’ stond.... En eenmaal
begrepen, steeg zijn glorie tot aan het buitensporige; terwijl wij nu, in onze dagen,
ons alweer niet zonder eenige moeite in die lichtelijk sentimenteele, àl te
droom-mooie landschap-tooneeltjes kunnen verplaatsen. De roem van een
weifelmoedig mensch is ook op zijn beurt weifelig! Maar ik voor mij vind Corot, dien
Lamartine onder de schilders, toch wel een der aantrekkelijkste figuren van zijn tijd.
Hij behoort niet tot de romantiek, zei ik al; hij mist zoo geheel het heftige en
visionaire.... maar hoe veel minder nog is hij ‘realist’! Vaag, vaag als een rookwolkje
is zijn werk. Eenige karakteristiek bestrééft hij niet eens! Eender grijsachtig groen
is de kleur van zijn summair aangeduide boomen; de lijn der takken van eenzelfde
elegante buigzaamheid.... Bedoelt hij een eik te schilderen, of een beuk, of een
peppel? Maar wat gaan hem dergelijke kwesties
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eigenlijk aan! Hij schildert eenvoudig weg: een boom, zijn boom.... Het licht is overal
van eenzelfde transparante vloeierigheid: Ochtend- of avond-schemering? of laat
namiddag-licht? Vergeefsche vragen! Iets neveligs schildert hij en noemt het lucht,
atmosfeer. Want het nevelige vindt hij poëtisch. Hij is zoo vrij zich de wereld te
verdichten tot een nevelachtigheid.
Corot, welgesteld, niet eerzuchtig, gemoedelijk van temperament, had een aardig,
aangenaam leven. Hij was naïef als een kind, goedhartig als een groot-papa. Dit
alles samen werkte misschien mee om hem te maken tot den schilder van die
stemmingen, die weldra de meest-geliefde zouden zijn: de dwepende natuur-poëzie,
de vereenzaamde tevredenheid. Men maakte het zich toen, in de beschaafde wereld,
zoo moeilijk niet; en in den grond was men bizonder verstandig: waar diende al die
sombere hevigheid toe? Zóó verstandig was men zelfs, dat men angstig allen schijn
van nuchterheid vermeed. Want de nuchterheid is zwaar te dragen en stroef als
een plicht. Graag mijmerde men over de zachte deugd. Men was te verfijnd voor
sterk zinnelijk levens-genot, te voorzichtig voor 't illusorisch Verlangen. Men keek
naar de rauwe werkelijkheid maar liever niet: het leven was schokkend,
onaangenaam.... Wat bleef er anders over, dan zich af te zonderen, weg van de
bonte, luidruchtige wereld, om in de maagdelijke stilte der natuur zich maar over te
geven aan de droomen van het eigen Ik?
Hoe begrijpelijk is 't, dat, vóór men de volheid van 't leven weer aandorst, er een
groep, een groote groep menschen geweest is, die - te mild voor de revolutionaire
romantiek en te verfijnd voor 't veeleischend en weinig gevend realisme, het verwijlen
in den zaligen droom als een laatste redding zagen. En het bewijs van hun
bestaans-recht is hierin, dat deze levens-wijs en geestes-staat nog niet onschóón
hoefde te zijn, dat ze hun k u n s t e n a a r s hebben voortgebracht!
Want erken, dat ook de kunst van Corot nog van groote bekoring blijft. Is onze
de Bock, die in tijd toch nà de Marissen kwam, niet vol geweest van wat hij zag bij
Corot? Die composities met ter weerszij groote, schaduw-donkere boom-massa's,
waar tusschen door een blond verschiet zich opent als in een licht van illusie.... dat
behagen in sierlijk-kronkelende, fijn vernevelende stammetjes.... Zonder Corot was
de man er eenvoudig niet g e w e e s t ! Maar hoeveel logger en hoeveel banaler
bleef de Bock....
Het is ook niet van een g e w o n e knapheid, zooals Corot de compacte dichtheid
der boomen geeft en toch dat compacte als doorzichtig en bewegelijk, doet voelen.
Is er ook, in den opgang zijner zwaardere boomstammen niet dikwijls iets van
levende groeikracht, iets als een bijna l i c h a m e l i j k e vormen-weligheid? Hij
herhaalde zich.... hoewel misschien minder dan men denkt, want er zijn genoeg,
luchtig rake studies van zijn hand (het diep-tonige ‘laantje’ ook bij ‘Mesdag’), die
verrassend afwijken van zijn stereotiepe werk; maar toch, het is niet weg te praten,
hij herhaalde zich eindeloos, veel variaties gaf hij van één zelfde gedachte; ja, hij
had een ‘manier’ gekregen, een gemaniëreerdheid: hij was niet een forsche of rijke
geest. Maar hij was fijn-origineel toch en levendig. Zijn eerste werk had al dadelijk
niets van 't akademisch-globale zijner leermeesters, maar hij zette zich tot ernstige
n a t u u r -s t u d i e , en ik verzeker u, om zoo energisch en zelfstandig te beginnen
en zich van daaruit gestadig-aan te ontwikkelen tot zulk een persoonlijken stijl,
hiertoe moet men waarlijk wel wat méér zijn dan een ‘talent’. Ook in 't
Museum-Mesdag is een zijner vroegere werken: zwaar, als uitgeknipt staan de plans
en de dingen naast elkaar, onwezenlijk in weerwil der bijna analytische
e

bestudeerdheid. Toen hij een oud man geworden was - Corot stierf in zijn 80 jaar
en werkte tot het laatst - leefde hij naar den geest in een vredigen droomenwereld
van koelen lommer en zacht-zonnige
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NARCISSE VIRGILIO DIAZ DE LA PENHA.

(1809-1876). NAAKTFIGUUR.

ruimten, verre heuvels op wier mooi-gelijnde kruin dan wel een ridderburcht lag,
blank in het fijne middag-licht....
Een beetje in 't algemeen heb ik Corot behandeld, daar hij niet een artiest is om
opeens, door een grootsch opgevat werk, ons te ontroeren of onze belangstelling
te prikkelen, terwijl hij toch, als geheele figuur, een merkwaardig voorbeeld is van
een merkwaardig beschavings moment. Tamelijk eenzaam staat hij. Zijn tien-,
vijftien-jaar jonger tijdgenooten, de schilders van Barbizon, hebben zich in andere
richting bewogen. Maar geheel afzonderlijk zie ik hem niet: al werkten zij forscher
en kleuriger, toch zou ik Diaz en vooral ook Monticelli zijn geestverwanten noemen:
niet meer recht romantisch en volstrekt niet realist.
Hij was, die Monticelli, een fantast; en wel een fantast zóó volstrekt als er
misschien nooit een geweest is! fantast òm het fantastische.... Blake was een
i d e e ë n -fantast; Zürcher een (onmachtig) v o o r s t e l l i n g s -fantast; maar Monticelli
bekommerde zich om géén wezenlijkheid hoegenaamd! Geen ding ter wereld boeide
hem, hoe plastisch-rijk of geestelijk-diep dan ook! Delacroix's dramatiek ráákte hem
niet; opzettelijk ‘stemmingen’ te wekken kon hij nooit over zijn hart verkrijgen: niets
menschelijks drukte hij uit!
Maar wat hij was: een schilder, een maker van a r t i s t i e k - f a n t a s t i s c h
schilderwerk. Evenals Corot toefde hij gedeeltelijk nog in de sierlijke vormen-wereld
der 18e eeuw.... maar Corot's naïveteit had Monticelli, de verarmde straat-zwerver,
niet meer en al dat aardig gepoëtiseer over ‘natuur’ en ‘fijngevoeligheid’ kon hij nooit
ofte nimmer voor ernstig nemen. Hij wou maar zoo mooi mogelijke kleuren
aanbrengen op een zoo beslist- en rijk-mogelijke manier; en - omdat er nu eenmaal
een onderwerp moet zijn in elk schilderij - koos hij tot de zijne: sierlijke ridders en
in zij gedoste edelvrouwen, feestelijk bijeen in burchtzaal of park, 16e eeuwsche
figuren in den stijl der 18e gezien. Nu was er wel een fijn gevoel voor gratie in hem,
zoodat de beweging zijner
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CONSTANT TROYON.

(1810-1865). TERUGKEER VAN DE MARKT.

figuurtjes heel rythmisch werd en van een alleraardigste zwier; maar ik houd vol
met nadruk: hij koos dat onderwerp alleen om de rijke speling van licht en tint,
waartoe het aanleiding gaf. Uit een warreling van vlekjes en veegjes kleur, bruin,
rood, paars, zilver, schitteren zijn luchtig gebarende sprookjeswezens onduidelijk
te voren. Het is als een bonte en toch grootsch harmonische najaarspracht van
purper en bloedend rood en verstorven goud; een schemerend woud van kleuren,
waarin elke lijn en vorm als weggesmolten is en onder de zilver-tintige hemel als
heengeneveld. - Zeg, dat dit de decadentie is, deze dolle verzotheid op kleur om
de kleuren alléén, deze fantasiën zonder zin, deze kunst zonder gestalte.... maar
er brandt in die visioenen een drift van emotie, een scheppings-koorts, hoeveel
grandioozer, dan de tamme, hartelooze penseelers van molentjes-humor en
binnenhuis-weemoed, die bij ons, na Mauve, Israëls, en Maris zich voor schilders
*)
hebben uitgegeven.
Niets dan kleur.... en toch is Monticelli er eindeloos ver van af een soort schilderend
tapijt-wever te zijn! Iets fenomenaals is er aan zijn verschijning. Zonder groote
eigenschappen, noch van geest noch van kunnen, weet hij toch, door de felle
overtuigdheid van zijn doen, alle kunst-filosofieën door elkaar te rammelen als een
kegelspel. Hij, de kleur-vervoerde, vond zijn kleur grootendeels bij Delacroix, en
bleef in wezen aan Delacroix vreemd, tegenover gesteld, om eer nog zich aan te
sluiten bij Corot.... terwijl een werk van Corot, naar 't uiterlijk geöordeeld, 't scherpst
denkbare contrast is tot een van Monticelli!

*)

Ziet ge M's beteekenis niet helder vóór u, vergelijk hem dan even met de Mancini's, waarvan
deze verzameling er maar te vele bezit: de zelfde bedoeling eenigszins, de zelfde techniek
zelfs, maar hoe gebrekkig en brutaal, hoe poenig is het werk van den Italiaan naast Monticelli's
geestige beschaafdheid!
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JULES DUPRÉ.

(1811-1889). STORMDAG.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

15
We konden ons in ijle sfeeren wagen van kritische bespiegeling. Vaster schijnt ons
studie-veld weer aan te voelen, waar we onze aandacht wenden naar Diaz. Tusschen
Corot en Monticelli schijnt hij in te staan: zoo teeder niet als de eerste en zoo blind
van kleuren-liefde niet als de laatste, toch van deze neigingen vol, en als beiden
zich afwendend van de karakteriseerende observatie heen naar den feeërieke
droom. Maar meer dan Corot of Monticelli voelt hij de

THÉODORE ROUSSEAU.

(1812-1867). ROTSACHTIG BOSCHLANDSCHAP.

tastbare uiterlijkheid, de s u b s t a n t i e der dingen: het diep-glanzige van een bosch,
de zware ronding van beukenstammen, overglansd met zonlicht-flitsen die als
edelsteenen uit het donker fonkelen, het mysterieuze zwart-gladde vlak van een
vijvertje, de gloeiend gouden boschverschieten; en, midden in die geheimzinnige
natuur-beslotenheid, een naakte vrouwen-gestalte, mooi zooals een Grieksche
godin mooi is, koelmooi, blank-mooi, onbezoedeld en alléén lichamelijk.
Zijn plastiek is veel voller, zijn kleur materieeler en rijker dan bij Corot. Maar ons
zeer de gewaarwording van wezenlijkheid geven, probeert hij toch niet. Niet is bij
hem een boom een karakter-vol natuurding, hij ziet er niet het knoestige, verweerde,
het gegroeid-zijn van.... hij gebruikt dien stam omdat hij, in de stijlvolle compositie
van zijn als ineen gesmolten schilderijtje, op die plaats een donkere zuilen-vorm
verlangt.
Monticelli, die een zestien jaar jonger was, had Diaz' artisten-bewustzijn maar te
vereenigen met den kleuren-praal van Delacroix, om zijn weer volmaakt-zelfstandige
uitingswijs te vinden.
Naast dezen nu waren zij gekomen, die reeds dieper beseften, dat ten slotte de
werkelijkheid, het z i c h t b a r e z i j n bestáát, bestaat als iets sterks en alijd
karaktervols. Van een forscher menschelijkheid dan Corot, Monticelli, Diaz, voelden
ze beter dan dezen wat er groot was in Delacroix's romantiek, bewonderden ze er
nog veel méér in dan 't warm coloriet of 't onheimelijk clairobscure. Maar de
g e d a c h t e van Delacroix was de hunne niet: ze sloten zich aan bij
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Michel en ze waren zelfstandiger, natuurlijker dan Michel. - Dupré, Troyon, Rousseau
waren van deze groep de meest opvallende figuren.
Door hun behagen aan een kunstig saamgesteld ‘schilderij’, vooral door 't wat
conventioneele begrip, dat ze zich daarvan maakten, ook door den goud-toon van
hun werk en door hun manier van détail-weergave soms (meer naar 't geen ze
w i s t e n , dan naar wat ze z a g e n ) hierdoor herinneren ze nog dikwijls aan Ruysdael
en vooral ook aan de nog meer ‘schilderachtige’ composities van Hobbema, terwijl
ze de voorname kalmte dier groote voorgangers moesten missen. Ik zeg het om 't
gezegd te hebben alleen; want desniettegenstaande is dit toch de kwestie: dat de
natuur hen heel anders aandeed dan welk schilder ook van vroeger, anders dan
Hobbema en anders dan Michel. Wat Jean Jacques gedaan heeft voor de litteratuur,
dat deden zij voor de schilderkunst: ze beeldden de natuur uit als ademend, als een
levende macht waarmee ze zelf wat van doen hadden. De verhouding tusschen
mensch en natuur was inniger en ruimer geworden. De 19e eeuwers hebben niet
langer zich in heel hun wezen afgezonderd gevoeld van de wereld om hen heen,
maar ze hebben zich zelf begrepen als een deel, opgaand in dat groote, eeuwig
groeiende en onveranderlijke, dat raadselvolle Al. - Wel sloten de nieuwe
landschapschilders zich aesthetisch bij de Hollanders aan, maar toch: nooit had
Hobbema een boom zoo zeer als een levend gevaarte kunnen zien.
De natuur begrijpen ze als l e v e n d , dat is de hoofdzaak. En zij zelf drukken hun
warme aandoeningen uit in dat mee-levende rondom. Vandaar dat wij dadelijk deze
menschen verstaan, dat we voelen wat hen beheerschte, toen ze die stukken
schilderden. Er is in hun manier van zien een menschelijke bewogenheid, die ons
treft. Zooals op hun schilderijen een grauwe lucht onheilspellend het landschap
beheerscht en er één mee is, zooals de aarde ruig neerligt, diepte heeft, zooals de
boomen zich daaruit heffen naar omhoog; zoo ook hebben wij de natuur gevoeld,
toen wij de ruimte en de eenzaamheid zochten als een lafenis voor ons hart. Wij
begrijpen het, dat de stille Dupré kon schreien om de mooiheid van een avondlucht.
Ruysdael niet en ook de weer zooveel grootere mensch Millet niet; maar Dupré!
In het tragisch uitgekronkeld staan van een zwartigen winter-boom tegen de
jagende, bleeke wolken, leeft zich een smartelijke onrust uit.... menschelijk tenminste
en grootsch. Een licht-glans glimmert over den nattigen weg, waartegen, bijna
griezelig, het zware donker van een bosch-verschiet.. O, zwoel nog van gevoel is
dit werk, de weemoed er van is niet sober of streng van expressie en is vreemd
vermengd met picturale kleur-genietingen. Maar eigenlijk is die genieting er toch
innig mee vereenigd! Ze waren, ze bleven volkomen in ernst; ze zagen de natuur
zoo omdat hun innerlijk leven zoo was; terwijl onze romantici, Koekoek, Nuyen,
maar zoowat tragisch déden, wetend dat een onweerslucht zoo ‘mooi’ stónd achter
een zon-beschenen eik: gladde onbewogenheid bij hen naast hartstochtelijke
overtuiging bij de Franschen. De dramatische ‘tint’ genoten ook de Franschen nog
wel wat afzonderlijk.... het duidt alles nog wel niet op een waarlijk klaren
gemoeds-toestand, maar die dramatiek was in wezen g e v o e l d ; en overigens:
een zeker dualisme lag wel in 't wezen zelf der romantische richting, misschien ook,
ten slotte, miste het soms niet een eigenaardige grootheid.....
De ‘schelpen-visschers’ van Jacob Maris, een der schitterendste werken van ons
museum, dat ruime strand-gezicht, met zijn klaren vochtig-blauwen hemel, waarin
het blinkend wit van de wolk, met de ruige, blauwe, van licht overschitterde zee en
de kantig ópstaande duinen-reeks als een bolwerk langs de kust, - dit magistrale
stuk van zonnig licht en frisch-doorzwaaide ruimte, is te beschouwen als de juichende
triomf van de oude Barbizon-kunst in 't
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moment, dat ze zich van alle gemoeds-beklemming, sentiments-vertroebelingen en
verouderde conventies bevrijd heeft. Maris had geen sterk-geconcentreerde
‘licht-effecten’ meer noodig, geen tegenstellingen, geen spokige schaduwdiepten
of gloeiende halftinten van gesmoord bruin en groenachtig grauw, geen rampzalige
kronkel-vormen; in

JULES DUPRÉ.

(1811-1889). NA HET ONWEDER.

open klaarheid en meesterlijke opgeruimdheid kon hij zich uitspreken: maar hij
dankte zijn glorie aan de grootheid en kracht zijner voorgangers; hij voleindigde 't
geen zij prachtig begonnen. En als roemvol resultaat: die voor een deel nog altijd
zoo romantische Maris heeft toch de picturale en de gevoels-elementen tot éen
ondeelbaarheid vereenigd!
Meer dan Dupré en meer dan de wat inhoudsleege Troyon, was Rousseau
volstrekt origineel.
En wàt voor een hooge en rijke originaliteit! Hij kon imposant en hartstochtelijk
zijn, een schepping maken van zware kracht, met als burchten opstaande rotsblokken
en hooge stormige boomen tegen rul-blinkende luchten. Een visionair is hij soms,
zooals in dat geduchte ‘Descente des vaches dans le Jura’, de holle bergweg, waar
doorheen een groote kudde aan komt zetten, een warreling van schonkige lijven,
saamgedromd onder 't zwarte loof der geweldige, stroef omhoog zuilende sparren;
in de diepkleurige lucht, hoog in 't hooge schilderij, flikkert het kristallen contour van
een glet-
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scher. - Maar ook vol teederheid en aandacht kon hij zijn: dan zette hij zich een
diep-kleurig stilleven te schilderen, wat inmaak-flesschen, het geblink van een lepel....
rustig aanschouwd en in een

THÉODORE ROUSSEAU.

(1812-1867). KOEIEN VAN DEN BERG KOMENDE IN DE JURA.

vloeiende techniek gedaan, zooals we eer van een oud-Hollander dan van den
eerzuchtigen, miskenden Rousseau verwacht zouden hebben. Of hij nam een boom
tot studie, allernauwkeurigst er den bouw van naspeurend, fijn teekenend de
bladermassa's, met die vereeniging van luchtigheid en preciseering zooals alleen
een Franschman dat verstaat.
Ook van die laatste soort bezit de collectie bizonder mooie exemplaren. In dezen
geest van ‘studie’, maar dan weidsch tegelijk als zijn breede kleur-composities, is
het tamelijk groote, in één tint aangelegde doek: ‘omgehakte boomen in het bosch
van Fontainebleau’. Een ‘clairière’; op het eerste plan, dwars door de planten-warrel
heen, liggen enkele gevelde stammen, terwijl het bosch zelf, immens, den horizont
rondom afsluit. Om hooglijk te bewonderen is 't al dadelijk, zoo klaar overzien dit
warrelig in elkaar gegroeid geheel is; het warrelige zelf is met klaarheid uitgedrukt!
Men moet veel in boschstreken hebben omgedwaald en met zijn oogen goed open,
om te begrijpen wat er al niet toe behoort die ontzaglijke wereld van zich overal
verliezende vormen te beheerschen, zóó te beheerschen, dat men er een b e e l d
van ontvangt. Bijna niemand, die op zulk een woudchaös ook maar zoo iets als een
afgerond g e z i c h t kan krijgen, een fragment er van als een in zich zelf compleet
gehéél kan zien! Rousseau kon dat, kon dat zóó zeer, dat hij het wijdsche
natuur-tooneel wist te ontleden, te observeeren in al zijn onderdeelen, om dan,
zonder merkbare willekeurigheid van rangschikking of vereenvoudiging, die deelen
weer op te bouwen tot een heldere en verbeeldings-volle visie. Rousseau kon dat,
omdat hij breed en doordringend zág, d.i.: omdat zijn g e e s t groot en krachtig was.
Hij zag de boomen en hij zag het bosch; en terwijl de toon van zijn stuk heel helder
is,
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wist hij toch door een nog iets wittiger lichtglimp en door een iets zwaarder
schaduwlijn de plans zoo voor elkaar uit te doen schuiven, dat wij ons gaan voelen
- ik zal niet zeggen in een bloeiend, geurend woud - maar wèl in een prachtig wijde
ruimte. Rousseau bedoelde maar een uitvoerige ‘studie’ te maken.... het resultaat
werd een gedroomde verbeelding!
Te schilderen is waarlijk een verraderlijke bezigheid: al werkend vergeet de schilder
zich zelf geheel, zoo vervult hem 't geen hij ziet en maakt; maar onderwijl openbaart
toch elke toets en elke lijn die hij neerzet van dat vergeten zelf iets aller-essensieelst!
Of men vurig van gemoed is of mat, of men verbeeldingsvol voelt of nuchter, of men
een breede geest heeft of een klein verstand.... het is àl aan het werk te bekennen,
en geen wil hoe ambitieus, geen gedachte hoe streng, die de eigenlijkheid der
dispositie vermoffelen kan....
Ze waren vol genereus geloof in hun kunst, die kleine groep onbekende en erg
armoedige schilders. Het ging heel levendig bij hen om! In trouwe
kameraadschappelijkheid nauw aaneen gesloten, waren ze heerlijk aan het werk,
ook al was er, in de groote wereld, nog geen sterveling, die naar hen omkeek. Ze
w i s t e n immers dat aan hen de toekomst was! Groot waren onder hen de verschillen
van opvatting, doch daar boven uit hadden ze toch eene overtuiging gemeen: dat
goed te schilderen een deeltje onzer prachtige wereld, op zich zelf reeds hun zware
kunstenaars-bestaan rechtvaardigde en beloonde. In dit opzicht, als zuivere
*)
s c h i l d e r s , waren ze ook allen van zoo ongemeene kracht. Maar het
gemoeds-leven van den een was rijker, dieper en hartstochtelijker dan dat van den
ander. Naast de sterke voelers en zieners en ongedurige zoekers als Rousseau,
leefden er ook, die niet veel méér kenden dan de wellust in 't uiterlijk mooi, die niet
veel dieper keken dan dit uiterlijk en dus ook te positief voelden, om zich - als Corot
- van de werkelijkheden af te wenden en in sprookjes op te gaan. Integendeel: die
werkelijkheid, daar zwoeren ze bij! Dat wat ze z a g e n , dàt was er; en iets anders
was er niet! Maar wat ze zagen was dus ook niet dan een nietig beetje.... Een
mensch is zijn eigen Fatum!
Ik denk aan Vollon, die virtuoos in zijn materie, die door zijn vlotte techniek zèlf
de levendigheid zijner aandoening uit wist te drukken, de 19e eeuwsche Frans Hals,
naar den aard van zijn zwakkeren tijd zich bepalend tot stillevens in plaats van
groote, luid-bewegende mensch-groepen op te bouwen; aan Jongkind denk ik, die
door zijn klare oprechtheid, door zijn mannelijk aanvaarden van alle realiteit, door
zijn haat aan mooi-doenerij en zijn groot plezier in karakteristiek en open buiten-toon,
*)
de voorganger kon worden der Fransche modernen van Manet af ; doch in de eerste
plaats denk ik aan Courbet, een onbelangrijke geest, maar een ongeloofelijk schilder!
Zijn werk mist innigheid en ziel, mist grootheid zelfs, maar in de kunst-evolutie heeft
hij zijn taak te vervullen gehad. Hij vertegenwoordigt een stadium van begrijpen en
voelen, waar men door héén moest; en hij vertegenwoordigt het voor altijd afdoend.
Niet zoo zeer ‘realist’ was hij - ook al is de term van hem afkomstig en al noemde
hij zich zoo, niet een schilder van het d i n g , maar een van de mooie substántie van
het ding, van de m a t e r i e , een ‘materialist’. Het kleuren-mooi der uiterlijke wereld
is voor hem een genot zóó vervullend, dat hij niets anders meer begeert, niets anders
meer ként en geen oogenblik de wensch of ook maar de gedachte in hem opkomt
die uiterlijkheid spiritueel te ‘doorgronden’ of haar naar den vorm scherp te
karakteriseeren.
*)
*)

Op éen na, over wien straks.
Men vindt hem in 't museum niet. Terecht! Jongkind, de nuchtere, is een hoogst merkwaardige
figuur geweest, ook al werd hij nooit iets méér dan ‘realist’; maar Jongkind behoort om al
deze redenen niet meer bij de impressionisten en minst van al bij zijn tijdgenooten.
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JACOB MARIS.

(1837-1899). STEENEN MOLEN.

Toch heeft het leven zelf voor hem een stelliger waarde dan voor Diaz: al ziet hij
niet meer dan het behagelijk oppervlak, dat tenminste ziet hij ter dege! En - naar
zijn grove opvatting - verrukkend wáár en wézenlijk is zijn kunst ongetwijfeld.
Wàt gevoel? Zou hij de realiteit, die hij genietend weergeeft, gebruiken als kapstok
van zijn gevoel? maar zijn gevoel veréénigt zich met die realiteit: haar schilderend
drukt hij de volheid van zijn gevoel reeds volkomen uit! En zou hij, 't geen hij prachtig
ziet en gulzig in zich opneemt, nog gaan analyseeren? maar dan ging het mooiste
er aan te loor, àlles wat er ààn is zou te loor gaan! Idee? Geest? Ziel? edele zaken,
wellicht, maar voor een schilder kan er van dat alles geen spràke zijn! Doch ‘mooi’,
dat zegt hem alles, ‘reëel-mooi’,.. Een perzik, met haar donzige, blozende huid, is
‘mooi’; een fabriek echter ‘leelijk’. - Een Grieksch beeld is misschien óók wel mooi....
maar wat kinderachtig toch, want niet r e ë e l -mooi.... Niets eenvoudiger dan dat!
Er is iets compleets in de kortzichtigheid van dezen man, dat tenslotte indruk
maakt. De verfijnden en leerstelligen wenden zich verveeld of geërgerd van hem af
en ze hebben niet geheel ongelijk... evenwel zijn dat juist niet degeen die 't leven
boetseeren! En iedere schooljongen, iedere slagersknecht zal Courbet begrijpen,
nu en over een paar honderd jaar; mij dunkt dat is dan toch altijd grooter werk dan
wat, na een kwart eeuw, door geen stérveling meer meegevoeld wordt!
Courbet heeft omvattender dingen tot stand gebracht, dan 't geen hier van hem
aanwezig is, maar waardevoller niet, voor zoover ik kan nagaan. De rijke, glanzige
appels, van een zoo prachtig rood tegen den grijzig-rossen landschap-achtergrond,
- het ‘doode hert’, met zijn pels zoo zacht en diep
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van kleur en zoo magnifiek geschilderd als een Weenix alleen het zou kunnen, - de
rijk-fonkelende en toch altijd zoo deftig in toon gehouden landschappen... dat alles
is Courbet! En ook, o vooral: het naakt-figuurtje! Wie schildert er nog zoo het lichaam
van een vrouw, de zachte rijkheid van haar vormen en de warme blankheid van
haar huid? Een bloeiende weelde van lichamelijk mooi, een zuiver wezen van
zinnelijkheid, zonder laagheid en zonder verheffing, zoo heeft hij haar gevoeld. Hoe
anders dan 't koel-hooge van Diaz' nymphachtige wezens, of dan de reine oogen-lust,
de stralende frischheid in Breitner's naakt, waar de gedachte ‘vrouw’ verdwijnt
tegenover de kleuren-glorie en de schildersmacht van den kunstenaar! Courbet ziet
deze vrouw van zijn romantisch sensueel gevoelen uit subjectief.

MATTHIJS MARIS. (GEB.

1839). KEUKENMEISJE.

Maar hiermee is nog weinig gezegd. Ook in de uitbeelding van het meisje door
Thijs Maris, dat daar in de nabijheid hangt, is in romantische sfeer een innigheid
van zinnelijke ontroering, iets van de smachtende bewondering die liefde heet. Ge
kent die teere, bijna volmaakte schepping; ten minste, ge behóórt haar te kennen,
die uit de rustige, gedempte kamer-atmosfeer zoo blank te voren lichtende gestalte
van een nog heel jong meisje, dat talmend staat, als plotseling in een droom
bevangen: een tegelijk heel eenvoudige en heel onreëele voorstelling.... want dit
meisje, met haar dwalerig afgewende blik, met haar los langs den rug vallende
haren, al houdt ze een pan in haar stille witte handen en al staat ze voor een soort
fornuis en al bond ze een grof wit schort over haar wel middeleeuwsch uitziende
kleeren, niemand gelooft, dat ze ooit in ernst bezig kan zijn met.... koken, dat ze
zou zijn, naar den titel, een ‘keuken-meisje’! Maar wat ze doet of doen zou kunnen,
wekt niet onze belangstelling, zoo onverdeeld is de nadruk gelegd op haar zachte
vrouwelijkheid, op 't gemoedsvolle, kuisch-verlangende,
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teer-weelderige van haar jeugdige wezen. Ze is zich zelf nog onbewust en heeft
niet veel karakter of intelligentie; maar ze is volkomen: een jong-meisje; ze droomt
en voelt zich droomen en kent haar droomen niet.
Ook dit werk dan is als doordrenkt van een streelende sensualiteit: de vloeiende
schildering zelf drukt het uit en de zachtheid van de lijn, de matte bloemen-kleur....
Maar het zinnen-leven is bij Maris - ik durf het noemen; p o ë t i s c h doorvoeld; er
is iets roerend liefs, een nobele mildheid in het wezen van dit meisje, terwijl de vrouw
van Courbet wel zeer menschelijk maar zonder voornaamheid, zonder eerbied werd
aangezien. Courbet schilderde - schilderde prachtig - een door hem bewonderd
lichaam, een mooi mensch-dier; Maris een uit de blinde zinnen-wereld even
ontwakende ziel, maar zij ontwaakt, de menschenziel, om tegelijk haar ononthefbare
aardsche kluistering te beseffen.
Beiden scharen zich eenigszins bij Titiaan, doch Courbet is, behalve kleiner
natuurlijk, ook veel bekrompener, veel b u r g e r l i j k e r , - Maris eveneens veel
kleiner, zwakker, maar bovendien toch ook meer m y s t i s c h dan de groote
Venitiaan.
Courbet was een kunstenaar van bijna ongekende begaafdheid en die toch
nauwelijks éen enkele s c h e p p i n g heeft nagelaten. Want het is de geest, het is
de m e n s c h die de kunst in haar wezen beheerscht.
Waar ik de hier besproken Fransche schilders trachtte te groepeeren naar gelang
van de plaats, welke zij in de geestes-beweging van hun eeuw hebben ingenomen,
kon ik dat niet of nauwelijks doen volgens de tijds-orde hunner activiteit en moest
ik mij vrijwel uitsluitend aan het karakter zelf houden van hun werk. Corot is nog iets
ouder dan Delacroix, die van het laatste jaar der 18e eeuw was, Rousseau en
Courbet verschillen in leeftijd maar zeven jaar en Monticelli blijkt - op Vollon na verreweg de jongste van allen en werd in 1824 geboren. Van een geleidelijken groei
naar wat men noemt het ‘impressionisme’ is geen sprake.
Want er is nooit gelijkmatige verdeeling, noch van bloemen over de aarde, noch
van geluk onder de menschen, noch van genieën in den voortgang der tijden: veel
geslachten achtereen blijven wij in de leegste versaaiing der middelmatigheid steken
en ziet, plotseling ontstaan er een tien- of twintigtal geniale werkers tegelijk, die de
vage leegheid van hun tijd weer inhoud en beteekenis geven.
Ook genie heeft o m g e v i n g noodig om te gedijen. Of liever: eerst wanneer de
tijden krachtig zijn, krachtig genoeg om zich te ontwikkelen en iets te bereiken,
komen ook de helden, de groote werkers, die de energieën weten aan te wakkeren
en die de leiders zijn. Maar de 19e eeuw kon, in haar opkomst tenminste, wel
spontaan iets voelen en verlangen, maar boven de wisselvalligheid van haar
impressies verhief zij zich niet; vastheid, karakter ontbrak haar. En zoo kwam het,
dat die enkele machtigen, voor zoover zij kunstenaars waren, dikwijls woelden tegen
elkander in, dat hun verlangens, hun gedachten niet samen werkten aan één
monument, dat elke kunst-gedachte beperkt scheen tot de persoon zelf, die haar
voor 't eerst volledig uitte. En de menschen, bemerkend hoe de moderne kunst
vluchtig was, noemden haar d u s ‘tijdelijk’, van tijdelijk belang, en verloren hun
kunstgelóóf.
Terwijl dan Delacroix nog in de volle glorie van zijn scheppings-kracht stond,
verrees reeds de man, die door een veel zuiverder en eenvoudiger levens-besef
de romantiek alle toekomst àfsneed: ik bedoel de landschapschilder Daubigny.
Waarlijk zouden wij 't uit zijn werk niet vermoeden, dat hij een tijdgenoot was van
Rousseau, Dupré, Courbet en ik kan mij nauwelijks voorstellen, dat deze hem ook
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zijn.... Geen toeval dunkt het mij dan ook, dat hij zich ver hield van
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Barbizon en in zijn eentje aan het werk toog aan de oevers van de Oise.
Aan de oevers van de Oise, niet in een atelier; liefst in een bootje òp de Oise!
Want Daubigny, hij is de eerste geweest, die - om het landschap te schilderen - van
de natuur zijn h u i s bijna maakte, die den morgen dagen zag en den middag
heerschen

GUSTAVE COURBET.

(1819-1877). NAAKTFIGUUR.

zag en den nacht zag zinken: de eerste b u i t e n - s c h i l d e r .
Zijn kleur is open, koel; nergens toont ze de gesmoorde gloeiingen meer, waarin
de schilders van Barbizon zoo'n groot behagen hadden. Zijn licht is klaar, effectloos;
zijn lijn eenvoudig en breed. Een luchtige, vrije techniek, maar gelijkmatig, zonder
bravour; een compositie, die nauwelijks meer ‘gecomponeerd’ lijkt.... Maar wacht!
hier schijnen wij een punt van belang te raken; want blijkt deze Daubigny ten slotte
juist niet een m e e s t e r in compositie? Zie b.v. dat groote, schetsmatig aangegeven
ontwerp: ‘Hélage’: het breede landschap, waar dwars doorheen de rivier stroomt;
een schuit, door paarden getrokken, op het vóór-plan. Inderdaad heeft 't stuk iets
nuchters; zóó moet wel het uitzicht der rivier geweest zijn, vroeg in den namiddag,
in het volle, grijze licht. Geen zweem van bizonderheid is er aan; het water heeft
geen zeldzame bekoring, integendeel geeft die bedrijvigheid met de voortgetrokken
vracht-schuit de rivier eenigszins het praktisch begrepen karakter van een
‘verkeersweg’; de boomgroepen zijn vlot en kalm aangeduid; het gras is volkomen
j u i s t van toon en kleur.... Maar hoe weldadig doet het werk aan, hoe vast wordt
het geheel gedragen door de horizontaal langs elkaar
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CHARLES DAUBIGNY.

(1807-1878). ONDERGAANDE ZON.

slingerende lijnen van zijn samenstelling!
Geen verfijning, geen heftige impressie, geen doordringende karakteristiek....
geen hooge droom, geen diep-speurende of vervoerend-grootsche geest-kracht....
hij ziet het landschap aan als wij allen.... Maar neen! Want hij ziet het landschap
aan met rustig meesterschap, beheerschend de deelen, hij ziet het o v e r z i c h t e l i j k
aan! Ik bedoel: dat hij in een afgesloten fragment heel de wijdte uitdrukt der natuur,
dat hij de vele wisselende indrukken, die wij, wandelend in het land dat ons lief is,
ontvangen als apart-staande beelden: een boom-groep hier, een vergezicht daar,
een rivier.... dat hij die overziet en ze opbouwt tot 'n éénheid, van-zelf en vanzelf
harmonisch.
Het waarachtig natuur-gevoel dunkt mij bij Daubigny zuiverder, dan bij een zijner
tijdgenooten. Rousseau, zeker, heeft genialer eigenschappen, maar nooit zóó als
Daubigny zal hij u voeren ín die wereld, die hij u zoo mooi voor oogen stelt, nooit
zult ge, als bij Daubigny, het ruischen hooren van de boomen, en de geur opsnuiven
van water en gras, en de frischheid voelen van den wind, die de ruimte doorademt.
Het emotioneele element is bij Rousseau veel weidscher, het aesthetisch besef
misschien voornamer, zijn observatie zelfs is penetranter, - maar het zich i n l e v e n
in de natuur, het voelend begrijven er van, het zich objectief vereenzelvigen er mee,
dat alles is minder. Daubigny geeft zich meer òver. Rousseau's preoccupatie: een
‘mooi schilderij’ te maken blijft beheerschend in zijn werk, terwijl Daubigny minder
dacht aan de schilderkunst en meer aan de natuur.
En nog: is er soms niet volle grootheid in een werk als zijn ‘Ondergaande Zon?’
die zee, zoo breed-uit geschilderd, stralend opaal onder 't brandend en toch al blinde
glanzen van de oranje avondzon; twee onder hun jutters-vracht gebogen figuren
strompelen moeizaam langs 't vereenzaamde strand. Eenvoudiger kàn men niet
zijn: een strook strand, een strook zee en een strook lucht: maar het is als één
gezien en als s u b l i e m gezien!
Compleeter nog is zijn groote, zeer doorwerkte: ‘Villerville-sur-mer’. Voorop een
ruim, zanderig terrein, dat men - door de manier van schilderen meer dan door
eenige preciseering - voelt warrelig te zijn van planten, van stugge, verdorde struiken
en grassen.
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JEAN FRANçOIS MILLET.

(1815-1875). RUSTEND WIJNGAARDENIER.
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En als een vesting zoo kantig-sterk, staat rechts, achter die zandvlakte uit, een lage
rotswand, grauw, een kaap in zee, met wat verspreide huisjes er op, klein en armzalig
onder de stormlucht. Links, wegschuivend daarachter, een uitzicht op de zee-bocht,
effen water van een vreemd groenig licht; terwijl de zware opbouw der rots-kust
weer een tegenwicht vindt in de donker-kleurige landstrook, ver over het lichte water
heen, een horizont zoo breed en imposant als alleen Daubigny die kan geven: geen
minste heuvel-lijn van sierlijke glooiing, geen boom, geen torenspits, niets dat die
strakke rechtheid onderbreekt.... en hoe g r o o t s c h doet 't aan en hoe mateloos
ver ligt 't weg!
Het volkomen harmonische, het als muzikaal-harmonische van zijn werk lijkt
onopzettelijk en is toch met een verbazende zekerheid uitgedrukt. Hier is een
samenvallen van natuurlijkheid en bezinning, de beste vorm van 't geen we verstaan
onder s t i j l . Daubigny kon eenvoudig blijven en geheel zijn bedoeling uitzeggen,
helder en bondig, omdat hij van b i n n e n een rustig en evenwichtig mensch was.
Zijn werk is stijlvol, omdat hij zelf bezonken was, een klare geest, een ernstig en
mooi-gestemd gemoed, wien niets zoo heerlijk scheen, dan 't innige verkeer met
de boomen en de vlakten, de rivieren en de zeeën van zijn land. Alle dweperijen,
romantische versomberingen en uitzonderlijkheden had hij van zich afgeschud, zich
losgemaakt ook van oude, niet meer als natuurlijk gevoelde tradities, een
zelfstandige, vrije gevoels-stijl ontwikkeld, schilderend wat hij zag en niet meer wat
hij wist alleen of wat hij ‘mooi’ vond zonder het gezien te hebben.... Hij bleef volkomen
een visueel en intuïtief genietend natuur-schilder, een ‘impressionist’, - maar let wel:
een ‘g e m a t i g d impressionist’, iemand die maat hield, die de onrust van 't zoeken
te boven was, die verwezenlijkte wat hij wist te kunnen, voor altijd een voorbeeld,
hoe juist dat gematigde toch iets heel moois kan zijn.
Zoo heb ik in dit opstel uw aandacht gevraagd voor vele schilders van groote
begaafdheid, die met hun allen, trots de verschillen van aanleg, tijd en idee, toch
wel in een onderling verband gezien kunnen worden. Maar eenen naam heb ik
verzwegen, die van Jean Francois Millet.
Ik deed dat opzettelijk. Want Millet leeft in zijn eigen sfeer; niet wel mogelijk zou
het zijn hem te zien in zijn grootte en toch binnen den kring van zijn tijdgenooten.
Als een berg staat hij boven hen uit; en wanneer men al de eigenschappen had
aangewezen, die hij gemeen heeft met de groote kunstenaars-figuren om hem heen,
dan zou men van hem nog niets kenmerkends hebben gezegd.
Lang geen onaantrekkelijk werk zou 't zijn over iemand als Jongkind b.v. een
studie te schrijven, waarin dan diens afkomst uit de romantiek en zijn invloed op de
‘moderne’ kunst (het realisme, karakteriseerend expressionisme enz.) werd
nagegaan. Bij een dergelijk talent is het ‘moderne’ een eerbiedwekkende eigenschap.
Maar wie met zijn gedachte Millet wil naderen, zal wèl doen zich van deze
beschouwings-wijze ver te houden. Ook over hem zal zeker eens zulk een
historisch-overzichtelijke kritiek geschreven kunnen worden, - maar eerst in een tijd
wanneer Jongkind reeds vergeten is!
Millet omvatte de romantiek en hief haar op tot zijn eigen hooge menschelijkheid.
Maar ook het realisme omvatte Millet met een breed en makkelijk gebaar.... Herinner
u maar zijn ‘Wijngaardenier’, die pastelteekening van een tegelijk zoo
diep-doordringende en grootsch-bewogen karakteristiek, als we dachten dat Van
Gogh alleen ons had gegeven. Ook al hebt ge het Museum-Mesdag nòg zoo zelden
bezocht en al zijt ge 't nòg zoo haastig doorgerend, d i t werk ten minste hebt ge
gezien en is u bijgebleven. Die beest-kerel, midden onder 't werk door de laaiende
hitte van den zomerdag neergesmakt, uitgeput, hijgend, zit hij neer op den
verschroeiden grond, omringd van de
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JEAN FRANçOIS MILLET

(1815-1875). HAGAR EN ISMAËL.

trieste eentonigheid der groen-omrankte wijnstokken; de groote armen loom langs
het lijf, de werk-handen willoos neer. Weggeschopt liggen de klompen; krampachtig
staan de naakte voeten. En hij heft zijn mageren kop naar ons op met in de als
verschroeide tuur-oogen iets dat ontzèt, dat o n t z e t t e n d is van deernis-wekkende
m e n s c h e l i j k h e i d . Het leek een beest, een bruut, en ge schrikt op: want ge
hebt een mènsch herkend, een mensch die u dicht nà staat, wiens leven u ààngaat.
De man, die zóó iets uitdrukken kan, zoo waarachtig, en zonder zweem van de
plompe tendens, of het grove effect, niet waar, die man moet de wereld diep
doorvoeld hebben en met diep-ziende oogen haar hebben aangekeken. En ja, die
man die wàs als hij wilde ‘realist’ (een term trouwens om gauw beu van te zijn) en
die leefde de sociale en democratische gedachten van zijn eeuw wèl mee.. Zooal
niet bij de schilders, dan toch bij de denkers en bij de - latere - schrijvers van zijn
eeuw kunt ge hem groepeeren....
Maar, lezer, ge vergist u! Millet's grootheid ligt dáár nog niet. Er zijn anderen
geweest, die de ‘werkelijkheid’ naakter zagen, de karakteristiek van een type, van
een gebaar, van een milieu scherper uitbeeldden, het sociale sentiment heviger
uitspraken.... en die toch klein zijn naast den reus Millet. Steinlen, Toulouse Lautree,
Degas - om ons aan de modernen te houden.
Wat is er zoo reëel of beklagenswaardig aan zijn ‘Zaaier’ of ‘Aren-leesters’? Eer
nog schijnen zij allegorische figuren!
Hier te lande heeft men Millet wel graag met Israëls vergeleken. Welaan, daar is
iets voor te zeggen, want al hebben zij in wezen zoowat niets met elkander gemeen,
s c h i j n b a a r is dit wél het geval. De vergelijking - mits maar even aangeduid - zal
ons misschien beider persoonlijkheid duidelijker maken.
't Museum-Mesdag bezit van Israëls een hem ten volle waardig werk: de oude
man,
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zittend voor het doodsbed van zijn vrouw. De wijze nu, waarop dit in zichzelf zoo
sombere onderwerp gegeven is, heeft - ge zult 't met mij eens zijn - niets vrééselijks;
maar wel heeft 't iets nameloos weemoedigs. Waarom? omdat het licht, dat door
een zij-raam de dooden-kamer binnen-dringt, alles in een sfeer van milde schemering
zet: het glimmert over 't hout van de tafel, het omstreelt de gestalte van den man
met een zilverigen schijn, glijdt zacht heen langs de grijze wand, sterft in de hoeken
weg; in dat licht zijn alle dingen van een stille, vredige vertrouwdheid; niet vreeselijk
is de voorstelling omdat de gestorven vrouw, wier wit-bleeke wezen uit de
schaduw-diepte der bedsteê op-schemert, niet het streng-grootsche heeft van den
Dood, omdat ze niet recht ligt neer-gestrekt, willoos, dóód, maar het eer schijnt of
ze slaapt, zoo rustig nijgt haar hoofd wat terzij en zoo kalm ineengevouwen zijn haar
handen; de nu alleen gebleven werk-man zit verslagen neer, starend voor zich heen,
onbewegelijk.... maar zie aandachtig de uitdrukking van zijn oud, tenger, weinig
verweerd gezicht: een glimlach bijna van treurenis overglanst het, - neem heel zijn
wezen in uw voelende aandacht op: niet waar, die man is niet opstandig, niet
verwoest door het lot, niet dof en leeg van wanhoop, - hij berust, vroom, in een heel
groot verdriet. - Het is dezelfde gevoels-toon van dat ontzàglijk-weidsche: de ‘Zoon
van het Oude Volk’.
Niets hierin is krachtig uitgedrukt, ook de smart niet, ook de armoede niet, - maar
een religieus gevoeld noodlots-besef, dát is van Israëls' droom de bezieling.
Wat nu heeft Millet met deze kunst gemeen? Dat ook hij een verbeelding geeft
en heel zelden de realiteit tot in haar ziel en vezels doordringt, ook al houden zich
beiden, wat hun onderwerp betreft, liefst zoo dicht mogelijk bij de dingen der zeer
*)
algemeene werkelijkheid op. Maar Israëls' verbeelding gaat naar het
stemmings-volle, innige, soms bijna dwepende, terwijl die van Millet mannelijk is en
monumentaal, episch, en zonder zweem van geheimzinnige gemoedsversmelting.
Beider aandacht voor het ‘volk’ blijft meestal bijkomstig: Israëls erbarmt zich niet
over ‘den arbeider’, maar over den m e n s c h , over het l e v e n , - en Millet.... maar
†)
die zoekt bijna nooit ons tot deernis te stemmen. Millet is een opbouwer, een
verheerlijker. Israëls en Millet staan psychisch elkaar tegenover als Da Vinci en
Michel Angelo. Voor den peinzenden Israëls de verteederingen van het vloeiende
licht, maar voor Millet de klare breedheid van den vorm!
Neen waarlijk, slechts dit hebben ze gemeen: dat zij beiden ons een weer levende
‘gewijde kunst’ hebben gegeven, dat hun beider verbeelding allereerst ons
m e n s c h e l i j k z i j n weet te roeren; maar zij doen dat op juist tegenovergestelde
wijs: de een, man van mystische gevoels-droomen, laatste, nog maar aarzelend
zich uitdrukkende nazaat van Rembrandt, - de ander streng, sober en klaar uitbeelder
van den daden-bedrijvenden mensch, den Werker in Gods natuuroneindigheid, de
groote voorganger van Van Gogh en van de velen die komen zullen. Want de kunst
van Millet, naar mijn persoonlijk, doch vast geloof, is nog maar een eerste begin!
Te zelden heeft men in Holland iets van dezen, onzen tijdgenoot gezien, zoodat
wij den heer Mesdag niet dankbaar genoeg kun*)

†)

Juist om dat ‘algemeene’ hebben ze, dunkt me, hun modellen gezocht onder het in de n a t u u r
levende arbeidersvolk en niet in onze groote steden, waar de armoede veel schrijnender is,
maar ook specialer en tijdelijker, in haar ontreddering al even weinig gewoon-menschelijk als
de weelde het is in haar wisselende verfijningen. Dit is een opmerking, principieel
onverdedigbaar, ik beken het: ook in de ateliers van een groote confectie-zaak leeft dat
groot-menschelijke zich uit. Maar daar ziet men het o n d a n k s den specialen toestand,
terwijl b.v. in het boeren-bedrijf heel die uiterlijkheid juist mééwerkt. En ‘principieel’ is een
kunstenaar nu eenmaal niet....
Doet hij het, dan geldt zijn gevoel ook wel ter dege de ruwheid der armoede.
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nen zijn dat hij een zevental zijner werken verzamelde, verzamelde om ze ons te
geven! En, ook al kan 't geen hier aanwezig is natuurlijk nog geen voorstelling geven
van Millet's verbazingwekkende grootheid, hoe slaan ze zich boven hun omgeving
uit, deze schilderijen en schetsen! Er was een tijd, dat ik nauwelijks aandacht had
voor al die andere, toch zoo schitterende schilders uitingen in dit merkwaardige
museum, zoo beheerschte

JOZEF ISRAËLS.

(1827-1911). ALLEEN OP DE WERELD.
*)

mij de macht van Millet. Zijn Hagar vooral! Hoe belachelijk wordt tegenover zulk
een werk bijna alles, wat andere modernen van den bijbel hebben ‘gemaakt!’ Welk
een wereld ligt er tusschen deze uitbeelding en die van de al te mooie,
verleidelijk-koket gedrapeerde jodinnetjes en quasi-aartsvaderlijke Sint-Niklazen, of die andere, van een hoog pathetisch ‘effect’, door ons al net zoo min als door
den schilder zelf voor ernst gehouden!
Millet vermijdt wat hij bijkomstig vindt en geeft de hoofdzaak ook waarlijk als
hoofdzaak, bondig, grootsch van eenvoud. Maar men moet wel een man zijn die
de dingen fondamenteel voelt, om - als hier in zijn ‘Hagar’ - in staat te zijn zóó
beknopt en op het doel af zulke gevoelens te wekken. Voor een minder groote werd
die eenvoud van een vernietigende belachelijkheid!
Heel den voorgrond van het langwerpige doek wordt gevuld door een languit op
haar buik liggende, bijna naakte negerin, levensgroot geschilderd. En niets hierin,
dat ook maar éven storend is. Want de smart, die dat grove, leelijke gezicht verwringt,
beheerscht ons onmiddellijk en volkomen. Zij heeft een krampachtig gebaar met
den arm, ze wentelt zich om, kromt zich als in physieke

*)

Eerst later ontdekte ik, dat de schildering van dit groote doek wat log en olieachtig is. Zijn
teeken-, etsen pastel-werk, zijn houtsneê-werk, het staat trouwens nog boven 't geen hij deed
in olie-verf, een techniek, die hem blijkbaar nooit gemeenzaam is geworden.
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pijn, kermt 't klagelijk uit en keert zich af, hopeloos, van haar kind, dat daarginds te
sterven ligt. Een gewond dier is ze en ze heeft er heel 't aangrijpende van. - Breed
en forsch is de bouw van haar lichaam gegeven, maar niet genieten wij dat als iets
afzonderlijks: in die als gebeeldhouwde breedheid zèlf is iets, dat er de machtige
gevoelswerking nog van versterkt. Het lijden van de moeder is zonder ruwheid of
griezelige nadrukkelijkheid gegeven; het is door den schilder méégeleefd, zoodat
elk deel van dit werk het uitdrukt, van zelf. Het leeft in een eigen sfeer en Millet kon
er niet aan bezig zijn, of uit zijn diepste onbewustheid schilderde hij zóó, dat elke
lijn en kleur in die sfeer harmonisch zich oploste. Het is een s c h e p p i n g .
Vandaar dan ook, dat onze aandacht zich niet op die vrouw alleen concentreert,
hoewel we dat naderhand eerst begrijpen. Millet is altijd c o m p l e e t , d.i. klassiek!
Ze ligt uitgestrekt op een dorre vlakte, die wij zien en voelen als zonder einde:
een woestijn in brandende zonnegloeiing, uitgedroogd, dof van hitte onder de zware,
blauwige lucht. Een eindje achter haar, op zijn rug, ligt het jongetje, als een kadaver,
maar nog levend, zich verwringend, en met den mond vast gezogen op zijn arm om
niet de dorst te voelen. De rood-aarden waterkruik ligt weg-gesmeten, leeg, ten
onderste boven. Dit is alles, alles ook wat noodig was.
Millet - het is meer gezegd - schept als van den bijbel zélf uit. Zijn figuren leven
in een sfeer van breede epiek, zoodat al hun doen een waarlijk plechtige beteekenis
krijgt. Hij bouwt hun gestalte op, niet straf van lijn, niet scherp vergeestelijkt, zooals
een religieus gestemd Germaan, een Dürer, de wereld ziet, maar Romaansch
vormenrijk, statig, en - in besten zin - summair. De kleeren, die zij dragen, zijn grof
en - niet kapot, maar v e r s l e t e n , zoodat ze 't lichaam soepel omsluiten en er den
grooten bouw van doen zien.
Het breede, synthetische is ook uitgedrukt in zijn landschappen, die verre velden,
zeeën van doorploegden grond, waaruit soms een hooiberg verrijst, massaal en àl
beheerschend als een eenzame toren-romp. Maar ontleent ook zijn ‘stilleven’ (No.
265 Mus. Mesd.) juist aan dat klassiek en meer ‘geestelijk’ element niet allereerst
zijn waarde, hoe ongewoon kleur-gevoelig en gaaf geschilderd het overigens ook
zij? - Een stuk of wat hoog opstaande grof-aarden potten, grijs en bruinachtig,
domineeren het geheel; op de tafel wat knollen, geelachtig, een groot mes en, half
achter de potten weg, een laag kommetje van glanzig grijs-wit.
Het is die gedempte en toch heldere kleuren-harmonie, de breedheid van de lijn,
de groot-gehouden toon-verdeeling; de eenvoud ook van samenstelling en
onderwerp. Maar wie zal verklaren het essentieele van wat een uiting der ziel is?
Dat Millet deze dingen in zoo sobere klaarheid gaf en ze voelde van uit zijn eigen
hooge, liefdevolle menschelijkheid, dat hij in dit rustig geheel de durende staat van
zijn mystisch aangelegde natuur en niet de vluchtigheid van een ‘indruk’ trachtte
weer te geven.... dáárom blijft zijn werk ons zoo wonderlijk boeien. Men zou dit
stilleven moeten vergelijken met de, in zijn soort ook wel volmaakte ‘appels’ van
Courbet, met de ziltig-natte, onverbeterlijk mooi geschilderde ‘visschen’ van Vollon,
met de kleuren fonkelende ‘pioen-rozen’ van Diaz, - en dan zou men wel wat
wezenlijks gaan onderscheiden.... en dan zou hét wezenlijke nog even onvatbaar
blijven! Een mensch ziet van de wereld dàt, wat hij zelf, in zijn stilste wezen, i s .
Een kunstenaar schept zich zijn wereld naar het beeld van zijn onbewuste zelf. En
zóó machtig was Millet's persoonlijkheid, dat hij tot het volle inzicht kwam van zijn
kunst, in weerwil der zoo rijk en krachtig, - maar geheel ànders begaafde kunstenaars
rondom hem. - Ja.... de zoon dan ook van een oud, koppig-streng boerengeslacht....
mompelen of nijdigen zijn
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Parijsche critici. Doch deze boeren-zoon vereerde in een blijvende overtuiging Michel
Angelo en de grootste der - toen nauwelijks erkende - Primitieven; in Titiaan
betreurde hij het begin van de ‘belle-peinture’, hij, tijdgenoot van Courbet; de
‘waardigheid’ der uitbeelding, zei hij, daar kwam alles op aan.
Een Stijn Streuvels heeft, in de mooiste bladzijden van zijn ‘Vlaschaard’ iets van
Millet's aanschouwing benaderd; een Meunier kon zijn gedachte overnemen, zijn
gevoelssfeer, zich blijven bewegen geheel binnen dien sfeer en nòg een
zelfstandigheid zijn; een Van Gogh eindelijk was in staat voort te werken op 't geen
Millet had bereikt, zijn kunst van daar uit te ontwikkelen tot een grootheid, die mij in
haar wezen beteekenisvoller dunkt, dan al wat de verloopen eeuw bracht.... Maar
de magistrale rust moest hij, bij deze reuzen-arbeid, inboeten; de hevigheid der
inspanning verstoorde het evenwicht.
Zoo te beïnvloeden is het lot van den héél groote alleen!
De machtigste figuren uit dien glorie-tijd der Fransche schilderkunst zijn aan onzen
geest voorbij gegaan. - Hoe zij zich verder daarginds ontwikkelen zou, die kunst,
en hoe zij, als plotseling herbloeiend, nog weer prachtig voort zou leven in ons eigen
vaderland, - het zijn vragen te groot, dan dat ze in de haast beäntwoord mogen
worden. En ach, wij zijn tóch al te weinig blijven stil staan, hier en daar, gedurende
onzen rondgang door het kostbare, het unieke Museum-Mesdag, dat als een
gedenkteeken is ter eere der schilders van Barbizon.
Wij gingen reeds veel voorbij, wat onze aandacht wèl verdiende.... Uw geduld
echter heeft grenzen, ik begrijp het: 't leven is geen vacantietijd, ge hebt nog wel
wat anders te doen, dan te drentelen langs schilderstukken.... Lezer, ik hoop het! En mijn vermogen om uwe belangstelling bezig te houden is maar al te beperkt: dit
wetend had ook ik dus mij te beperken.... Maar indien ik er iets toe mocht bijgedragen
hebben om de uitgestorven rust, die in de zaaltjes van Mesdag's Museum pleegt te
heerschen, even iets vaker te verbreken door 't schuifelend gaan van een aandachtig
bezoeker, dan zeker zou er toch geen gevoel van onbevredigheid bij mij achter
blijven.
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De nationale mode van 1832
door Frans Coenen.
Enkele zeer oude menschen weten het nog wel uit eigen ervaring, doch de meesten
onzer toch enkel bij overlevering, dat de jaren van den Belgischen Opstand,
omstreeks 1830, een tijdvak geweest zijn van echt nationalen geestdrift en
patriottische samenvoeling.
Van Speyks Helden-Knal-Dood, de glorievolle daden der Vrijwillige
Studentenkorpsen, de Jagers van Van Dam, het maken van pluizig pluksel door
zachte vrouwenhanden, het zijn maar verschillende schakeeringen in één gevoel
van vaderlandslievende zelfverheffing en opoffering, zóó stichtelijk om aan te
schouwen, dat men den eenigszins triestigen feitelijken afloop van het avontuur er
niet ongaarne om vergeet. Het trotsche beeld der Volkseenheid, de dame, die wij
tegenwoordig maar familiaarweg N a a t j e noemen, verrees op den Amsterdamschen
Dam, ten teeken van een fiere vreugd, dat Nederland bij deze benarde gelegenheid
zoo eenswillend en offerbereid was gebleken in een zaak, die toch eigenlijk meer
tot de ideale goederen moest gerekend worden: de integriteit van het nationale
grondgebied.
Thans, na zooveel jaren, is er aan die universeele blijdschap, bij zoo pijnlijk
negatief resultaat der gansche onderneming, een lichtelijk comisch tintje. Het heeft
een weinig den schijn, of men juist om die nederlaag te bedekken zooveel geraas
maakte en tevens of niemand zoo verwonderd was over de Hollandsche geestdrift
voor de nationale zaak als de Hollanders zelf. Het ging blijkbaar boven verwachting
mooi. Dat er nog zooveel nationale fut in de menigte zat, had men niet durven
verwachten en hoe kaal wij ook van onzen veroveringstocht terugkeerden, dàt was
ten minste gered. Het Volksbesef van fier Oud-Holland had zich opnieuw schitterend
geopenbaard en dat was ten slotte méér waard - achtte men - dan het saamblijven
in één officieel volksverband met een paar millioen schreeuwerige Belgen.
Zoo keerden dan al die brave burgers, de dappere schutters van gisteren, naar
hun degelijke haardsteden terug met een duizelig, onbepaald gevoel desniettemin
iets groots beleefd te hebben en brachten geestdriftig hun penningske bij voor dat
Monument van den Volksgeest van 1830, dat nog den versten nazaat zou
verkondigen, hoe voor Koning en Vaderland arm en rijk, aanzienlijk en gering in de
ure des gevaars goed en bloed had veil gehad....
Alsof dat eigenlijk niet vanzelf sprak voor een volk inderdaad b e z i e l d met den
wensch zijn nationaliteit te doen eerbiedigen! Alsof dit iets bijzonder verdienstelijks
mocht heeten, tenminste te doen wat de omstandigheden vereischten!
Het is een oude en beproefde waarheid, dat een eigenschap reeds aan het
verzwakken is, zoodra men er bijzonder de aandacht op gaat vestigen en aldus
moet het ook met dien nationalen geestdrift er maar bedenkelijk hebben uitgezien,
dat men er achteraf zoo enorm blij mee zijn kon. Zoo is het blijkbaar ook niet zonder
beteekenis, dat Naatje van den Dam er alras pokdalig begon uit te zien en, vroeger
dan met een soliede makelij schijnt overeen te brengen, een arm verloor.
En dat men er dien arm nooit meer aangezet heeft, maar zich haastte bij elke
eenigszins plechtige gelegenheid het Eendrachtsmonument aan het publieke oog
te onttrekken. Arme, invaliede Volksgeest!
Behalve N a a t j e echter (en Van Speyk, de Vrijwilligers en het Pluksel) zijn er nog
verschillende andere zichtbare teekenen ge-
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weest van het nationale zelfgevoel der Vaderen bij gelegenheid van den Belgischen
opstand en dit artikel bedoelt de aandacht te vestigen op een er van, allicht minder
bekend, maar daarom niet minder gewichtig dan de andere en zeer geschikt om er
het karakter der gansche beweging aan te demonstreeren.
Er is n.l. in die dagen een heldhaftige poging gedaan ons zelfs in zake Mode los
te scheuren van het verfoeide Frankrijk en een eigen Nationale Kleederdracht voor
geheel het eenswillende en éénvoelende volk in te voeren.
Onder dagteekening van December 1831 verscheen een soort van manifest aan
het Nederlandsche publiek, dat uitging van een ‘Vereeniging ter bevordering van
het invoeren eener Nationale Kleederdragt’.
‘Bij niet weinigen’ - zeide o.a. dit curieuse stuk - ‘werd de wensch levendig zich
aan het verpligtend gezag van vreemde Modewetten te ontslaan, en zelve tot stand
te brengen, wat tot hiertoe, schier uitsluitend, aan de luimen en willekeur van
vreemdelingen, onbekend met ons klimaat, ons karakter, leefwijze en zeden, was
onderworpen; en hieraan paarde zich het denkbeeld, om door een onderlinge
vereeniging, het doel dat men zich voorstelde, ware het mogelijk te bereiken.
‘De ondergeteekenden, hiertoe te zamen overeengekomen, rekenen het zich tot
eenen aangenamen pligt, derzelver vrouwelijke Landgenooten met hare oogmerken
en bedoelingen eenigszins nader bekend te maken, als ook met de middelen, welke
ter bereiking van dezelve zullen worden in het werk gesteld.
Het is, namelijk, geenszins de bedoeling der Vereeniging om plotseling, de thans,
bij de meesten onzer vrouwelijke Landgenooten van den beschaafden Stand, in
gebruik zijnde kleederdragt, met een geheel nieuwe te veranderen, en nog veel
minder dezelve met de stijve, onbehaaglijke modellen uit vroegeren tijd, te doen
verwisselen; integendeel stelt men zich voor, om, achtereenvolgens en van lieverlede,
door eigen vinding en smaak, zich datgene aan te schaffen, wat tot hiertoe, alléén
door tusschenkomst van vreemden, onder ons is ingevoerd.
o

Ten einde daartoe te geraken, zal er, vooreerst, en wel te beginnen met p . Januarij
1832, bij de boekhandelaren G e b r s . D i e d e r i c h s , op de Bloemmarkt, te
Amsterdam, en vervolgens van maand tot maand, een of twee, dus genoemde
Modeplaatjes verkrijgbaar gesteld worden, vergezeld van een korte beschrijving,
en zoodanige verdere lectuur als tot het onderwerp in betrekking zal gevonden
worden’.
Vervolgens vragen de schrijfsters van dit bericht allerwegen medewerking door
mededeeling van ‘denkbeelden, ten aanzien van modellen voor onderscheidene
kleedingstukken, door teekeningen of andere hulpmiddelen van vinding en smaak,
opgehelderd en verklaard’.
Wijders wenschte men de ‘Hollandsche Kleederdragt, zooveel mogelijk, met de
binnenlandsche nijverheid en de inlandsche fabrieken en trafieken.... te verbinden....
ten einde ook langs dien weg, de Vaderlandsche industrie meer en meer bevorderd
worde’.
En het stuk besloot aldus:
‘De ondergeteekenden, alleen de eer en het welzijn des Vaderlands bedoelende,
zijn onderling overeengekomen, ten aanzien van hare personen, het strengste
incognito te bewaren. Bij eene mogelijke mislukking van deze belangelooze
onderneming wenschen zij, door dit incognito, zichzelven voor alle verkeerde
oordeelvellingen te behoeden; terwijl zij, in een tegenovergesteld geval, gaarne
afstand doen van alle personeele onderscheiding, welke de algemeene goedkeuring
haar zou kunnen doen verwerven. In beide gevallen zal het voor haar een streelende
belooning zijn het goede gewild te hebben’.
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en Jonkvrouwen, te Amsterdam, enz. enz’.
Eindelijk berichtten dan nog de G e b r o e -
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d e r s D i e d e r i c h s , in een zakelijk postscriptum aan het geëerde publiek, dat
‘het hierboven vermelde N e d e r l a n d s c h e M o d e - t i j d s c h r i f t ’ op 1 Jan. 1832
bij hen ging verschijnen en wat het bevatten zou, terwijl eerst bij het
aanvangsnummer bleek, dat het E u p h r o s y n e heette, met den ondertitel
Tijdschrift voor de Hollandsche Kleeding.

AVONDKLEEDING. WANDELKLEEDING. EUPHROSYNE NO.

1, JANUARY 1832.

Het bleek spoedig dat deze ondertitel een misleidende was voor alle H e e r e n ,
die zich niet te binnen konden brengen, welke rol E u p h r o s y n e in de mythologie
had gespeeld en evenwel gloeiden van nationalen zin.
Weldra verscheen, op een ander slordig blaadje gedrukt, een manifest van een
Vereeniging voor de Hollandsche Heerenkleeding en ter
bevordering van Nationale Nijverheid.
‘Bij het verschijnen van de eerste nommers der E u p h r o s y n e ’ - zoo zeide dit
manifest - ‘heeft men algemeen gedacht, dat ook onverwijld een model van eene
Nationale Kleederdragt voor Heeren zou verschijnen, en als zoodanig kwamen
dagelijks aanvragen bij de Uitgevers dezes.
‘Men schijnt er niet genoeg op gelet te hebben, dat de uitgave der E u p h r o s y n e
geschiedt door eene Vereeniging van Hollandsche Vrouwen en Jonkvrouwen, die,
zich belastende met oorspronkelijke modellen eener Kleederdragt voor Dames te
leveren, zulks niet verkozen, noch gevoegelijk konden doen voor Heeren. De
uitgevers, om aan de menigvuldige aanvragen te voldoen, zoowel als om het werk
der Nationale Kleederdragt te voltooien, zijn op de gedachte gekomen, eenige
Heeren uit te noodigen, die, en door hunnen stand in de Maatschappij, en door
hunne kunde en smaak, in deze hunne bedoeling ten volle konden voorzien, zoo
door het doen vervaardigen van geschikte modellen als door het leveren van eenig
letterwerk. Zij zijn gelukkig genoeg geweest om hierin te slagen, zoodat reeds ter
perse ligt het eerste nommer van een nieuw Tijdschrift onder den titel: P r o t e u s ,
Tijdschrift voor Hollandsche Heerenkleeding en ter
b e v o r d e r i n g v a n N a t i o n a l e N i j v e r h e i d , hetwelk, nevens gemengde
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model van Hollandsch Rijtuig. De Heeren, die deze taak, ter liefde der zaak zelve
en ter bevordering van Nationaliteit
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en Inlandsche nijverheid en welvaart, wel op zich hebben willen nemen, verlangen
intusschen volstrektelijk onbekend te blijven’ - Enzoovoort....
Hiermee was dus nu het spel compleet. Een vereeniging voor Hollandsche
D a m e s k l e e d i n g , een vereeniging voor Hollandsche H e e r e n k l e e d i n g ,
beide anoniem geleid. Er is iets heroieks in die laatste omstandigheid, de opoffering
van het naamloos individu voor het heil van de gemeenschap. En er is ook iets
Hollandsch voorzichtigs en slims in. Men loopt geen gevaar zich te compromitteeren,
als de zaak falikant uitkomt, men wordt aldus niet het offer van eigen geestdrift. Dat
is dezelfde voorzichtige dapperheid, die de Vaderlander al sedert 1815 met den
besten uitslag betracht had en die, zoo in 't algemeen, een bruikbare meter is voor
de graad van warmte door het nationaal enthousiasme bereikt.
Wat stond er nu te lezen en te kijken in het belangrijk tijdschrift door den
vaderlandschen ijver van zoovele, waarschijnlijk welgestelde, Vaderlandsche
Vrouwen ter wereld gebracht?
Het eerst nr. bevatte nog eens weer het manifest aan de Nederlandsche Vrouwen,
met een verlengstuk:
‘Tengevolge van vorenstaand berigt, wagen wij het de eerstelingen van onzen
arbeid onzen vrouwelijke Landgenooten bescheidenlijk aan te bieden.

AVONDKLEEDING. EUPHROSYNE NO.

2, JANUARI 1832.

Het hier opgegeven Model verschilt eenigszins van alle tot hiertoe bij ons in gebruik
zijnde kleederdragt, zonder nog daarom geheel en volkomen daarvan af te wijken:
wij toch hebben gemeend aan eene trapsgewijze verandering der bestaande vormen
de voorkeuze te moeten geven, boven eene plotselinge verwerping van hetgeen
tot heden onder ons in gebruik was, en door velen met welgevallen is aangenomen
geworden. Op deze wijze, verbeelden wij ons, zal het hoofddoel gemakkelijker en
op min kostbare wijze kunnen bereikt worden, en kan de nationale dragt, allengskens
onder ons ingevoerd wordende, zeker burgerrecht verkrijgen, hetwelk niet ligt aan
vreemden invloed zal worden prijsgegeven’.
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en niemand moet denken, dat de anonieme Vrouwen en Jonkvrouwen, al te ras
hun kruit verschoten hebbende, nu maar klakkeloos buitenlandsche modellen zullen
overnemen, al lijken deze nòg zoozeer op de Nationaal bedoelde. Dat zal dan louter
toeval zijn....
Nu volgt de onontbeerlijke verklarende tekst bij ‘Plaat, No. 1,’ voor een
W a n d e l -K l e e d i n g , een A v o n d K l e e d i n g , een H u i s K l e e d i n g ,
aanvangend aldus:
‘Deze kleeding bestaat uit een onder- en bovenkleed of korte t u n i c a , welke
laatste wij voorstellen, om voortaan als n a t i o n a a l o n d e r s c h e i d i n g s t e e k e n
aan te nemen.’
De aanteekening over H o e d e n , is uiterst curieus:
‘Daar men zoo dikwerf, en niet ten onregte, over de grootte onzer hoeden geklaagd
heeft, en wij er zelven dagelijks de last van hebben ondervonden, zoo was reeds
l a n g voor dat wij deze verandering ook aan de fransche fatsoenen ontdekten, ons
voornemen om dezelve kleiner en platter te dragen; wij zijn dus hierin niet van
navolging te beschuldigen, en nemen deze gelegenheid tevens waar, om te melden,
dat wij, tot ons leedwezen, in het invoeren van eenige nieuwe vormen, zoo wel van
kapsels als van kleedingstukken, door onze naburen zijn voorgekomen’. Enz.
In de rubriek G e m e n g d e B e r i g t e n , die nu aan de orde is, blijkt dat ‘eene
onzer Correspondenten ons de bedenking gemaakt (heeft) of het dragen van een
onder- en boven kleed velen niet te kostbaar zoude schijnen? doch wij hebben
gemeend dat er wel iets diende ingevoerd te worden hetwelk eenigs zins van het
groote aantal der vreemde fatsoenen verschilde, en waardoor men zich nog meer
van de dienstboden konde onderscheiden, waarvan vele tegenwoordig eene
verregaande weelde, door het navolgen hunner meesteressen, in hare kleeding
aan den dag leggen. Verder zoude, indien men de vorm der kleedingstukken niet
zoo dikwijls verwisselde, en dezelve wat langer droeg, deze bedenking geheel
wegvallen; ook heeft men in de fransche m o d e s , zoo wel in de uitvinding, als in
de navolging, hier weinig op gelet; getuige een der laatste uitgekomen fatsoenen,
waarvan de rok der japon, uit niet minder dan vier étages bestaat, in den vorm van
eenen koetsiers kraagmantel, iets hetwelk voorzeker alles behalve goedkoop en
niet met de spaarzaamheid overeenkomstig is.
‘Tevens hebben wij uit de laatste Nrs. van het J o u r n a l en den P e t i t C o u r r i e r
d e s D a m e s bij vernieuwing meenen te bespeuren, dat onze v r i e n d e n de
Franschen, die altoos vrij hoog van hunne v i n d i n g r i j k h e i d opgeven, niet zoo
onuitputtelijk zijn als men wel eens gedacht/heeft, daar zij, ten einde het
onophoudelijk afwisselen hunner c o s t u m e s te kunnen volhouden, dikwijls verpligt
zijn dezelve uit fragmenten der kleederdragten van verschillende volken, te moeten
zamenstellen, waarvan vooral de Chineesche schoenen en derzelver (!) wanstaltige
mouwen ons voorkomen bij eene A r l e q u i n a d e C o s t u u m eene waardige
plaats te verdienen’.
Gesloten wordt de aflevering met een U i t n o o d i g i n g aan ‘alle zoodanige
Fabrikanten welke hiertoe in de gelegenheid zijn; en daartoe geneigd mogten wezen,
om Z i j d e n , C a c h e m i r e n , T h e b e t s , M e r i n o s en anders stoffen, met figuren
te drukken, in de manier der O.I. zakdoeken, en nieuwerwetsche boezelaars,
derzelven namen en woonplaatsen op te geven,’ en met een wonderlijke
B l a d v u l l i n g , betreffende de meerdere sterfte der kinderen die door Minnen
worden gezoogd, boven die van kinderen ‘welke door Moedermelk worden gevoed’.
Vrage: hadden die Minnen iets anders dan Moedermelk aan te bieden? Dan ware
de grootere sterfte ook materieel begrijpelijk, nu is zij het enkel poëtisch.
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niet te hard van stal wilde loopen met te rauw-revolutionnaire voorstellen. De
Hollandsche bezadigdheid en gematigdheid, die ook in den Belgischen Opstand tot
zulke gelukkige resultaten leidden, schreven voor eerst met het kleine aan te vangen
vóór men tot radicale hervormingen overging. Het gansche vrouwelijk deel des volks
in een gemengd Hollandsch-Zeeuwsch-Friesch boerinnecostuum te steken, zou
vooralsnog niet lukken, begrepen de voorstellers der nieuwe mode en aldus ware
er op het eerste gezicht hoegenaamd niets bijzonders te ontdekken, vergeleken
met het gelijktijdige on-nationaal modieuse, aan het wandeltoilet, dat wij hierbij
weergeven, indien de tekst van E u p h r o s y n e ons niet ingewijd had. In dat
overkleed zit hem nu het nationale, dat in alle deelen der wereld, te midden der
woelende menigte, de eene Hollandsche terstond de andere zal doen herkennen.
Tenminste.... indien zij van den n e t t e n stand zijn. Want het staat er met zoovele
woorden, dat die vernuftvolle vinding van een boven- en onderkleed tevens bedoelt
de Dame van de Dienstbode voortaan onherroepelijk te scheiden. Hier was de grens
van het nationale. Wat een dienstbode aantrekt is het Nationale volmaakt
onverschillig, mits het maar niet het nationale herkenningskleed zij, waarin de Dames
nu voortaan denken rond te wandelen. Men ziet hieruit hoe eigenaardig die geestdrift
besteld was, die hier voor de volkseenheid en het nationaal karakter van leer trok.
Het was de oude regentengeest, die noch de revolutie, noch de Fransche
overheersching hadden kunnen uitroeien.
Merkwaardig is eindelijk nog de s n e e r wegens dat gebrek aan vindingskracht
der Franschen, die hun nieuwe modes soms met ‘fragmenten der kleederdragten
van verschillende volken’ moeten aanvullen, bij menschen, wier inventie voorloopig
nog geenszins schitterend gebleken was.

EUPHROSYNE NO.

12, OCT. 1832.

Maar in de volgende nrs kwam zij los, kan men zeggen, tegelijk met nog meer
van die soort stijfstatigen geest, als wij reeds in den aanvang leerden kennen. Niet
alleen de tunica werd nationaal verklaard. Er kwam een ‘plat hoedje of hoofddeksel’
ter tafel, met een smalle sluier, die den naam van W i m p e l kreeg, ‘in toepassing
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op onze Zeevaart, waar ons Vaderland deszelfs grootheid voornamelijk aan
verschuldigd is’; er werd een bijzonder mutsje voorgesteld en een dito mouw, welke
eerste aan Jacoba van Beieren moest herinneren, terwijl de laatste
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de beste dagen onzer Gouden Eeuw verlevendigde, om samen een begin te maken
aan de Nationale Kleederdragt.
En voorts werd een nieuwe, speelsche rubriek M e n g e l w e r k geschapen, die
echter in opdracht had op luchtige wijze propaganda te maken en misverstanden
op te ruimen. Dat ging dan in schier ongezochte tweespraken; eerst over den naam
E u p h r o s y n e , die blijkbaar vele lezeressen, wel van regententrots maar niet van
de oude eruditie voorzien, maar heel raar vonden.
‘Prof. G.’ onderricht er ‘zijne twaalfjarige dochter Henriette’.
‘Kijk, Papa! wat is dat een mooie plaat van de Hollandsche kleederdragt! maar
boven aan dat gedrukte papier staat E u p h r o s y n e . - Wie is dat?’

VOORJAARSKLEEDING. EUPHROSYNE NO.

6, APRIL 1832.

P r o f G. E u p h r o s y n e was eene der d r i e Gratiën; de beide anderen werden
T h a l i a en A g l a ï a genoemd.
H e n r i e t t e . G r a t i ë n ; wat waren dat voor menschen? Pa!
P r o f G. Menschen waren het eigenlijk niet. - De dienaressen en gezellinnen van
A p h r o d i t e of V e n u s , de Godin der Schoonheid, die ge uit de M y t h o l o g i e
wel zult kennen, werden dus genoemd. Bij de G r i e k e n werden zij C h a r i t e s ,
bij de R o m e i n e n G r a t i a e of B e v a l l i g h e d e n genoemd, die.... enz. enz.
H e n r i e t t e . Wat ge daar zegt, Papa! heb ik in de k o r t e s c h e t s d e r
G r i e k s c h e e n R o m e i n s c h e M y t h o l o g i e vandenHeerdeGeldergelezen;
maar het was mij weder vergeten.
P r o f G. Ja, meidlief! Wanneer men ook zulke bezigheden heeft, als gij hebt, dan
vergeet men ligtelijk zulke kleinigheden; maar begeert ge iets meer van
E u p h r o s y n e en hare zusters te weten, zie dan dit boekje eens in!
H e n r i e t t e (leest). D e F a b e l l e e r v e r g e l e k e n m e t d e
G e s c h i e d e n i s , door den A b t D e T r e s s a n .
P r o f . G. Daar kunt ge, op pag. 143, 144, 145 en 146 veel wetenswaardigs over
de G r a t i ë n of B e v a l l i g h e d e n lezen.
Henriëtte huppelt er mede weg.’
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Dat wil zeggen: Henriette huppelt met het boek weg en niet met de G r a t i ë n of
B e v a l l i g h e d e n , als de zin zou doen vermoeden. De Dames waren, zooals blijkt,
niet altijd zoo sterk op de taal, als voor het nationale van hun streven wenschelijk
geweest ware.
Nadat dan dit steentje des aanstoots verwijderd is, verdedigt men zich, al
dialogiseerende, tegen het verwijt dat de nieuwe nationale dracht eigenlijk ‘net (is)
als de Fransche modeplaatjes’.
‘Moest men dan alles op eenmaal veranderen?’ weert ‘Mejufvr. C.’ deze
lichtzinnig-revolutionnairen eisch af, terwijl tusschen ‘De Heer D. en zijne Gade’ de
quaestie der kostbaarheid behandeld wordt. De
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HOEDEN EN KAPSELS, BEHOORENDE BIJ DE VOORGESTELDE ‘NATIONALE KLEEDERDRACHT’ VAN
1832.
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‘Gade’ gelooft stellig, dat de nieuwe Modes ‘niet zoo bij den dag en de week
veranderen’ zullen en heeft terstond met huishoudelijk practischen blik begrepen,
dat zij voor ‘onze Marie’ een t u n i c a kan vervaardigen van de Japon waar het kind
juist uitgegroeid is. Zoo is het heel voordeelig en het opent een frisch perspectief,
dat men nu voortaan alle nationale japonnen tweemaal zal zien dragen, eerst als
onder- en vervolgens als bovenkleed. En wat de kinderen betreft, komt nu elk schapie
in de eigen afleggertjes te ‘vervallen’, welk lot vroeger aan zijn jongere zusjes
beschoren was.

GAVARNI, LA MODE DE PARIS. JULI

1831.

Ten slotte deze blijde mededeeling:
‘Uit 't Rotterdamsche Staat-, Letter- en Huishoudkundig Nieuwsblad van Woensdag
11 January ll. No. 5, vernemen wij, dat in den Stadsschouwburg aldaar, een der
Dames, tot zigtbaar genoegen van al de aanwezenden, met eenen hoed volgens
ons model No. 1, verschenen is.
Ook is ons berigt dat, op denzelfden avond, in den Franschen Schouwburg te
Amsterdam, de t u n i c a mede uit No. 1, is gezien geworden. Eindelijk waren wij
getuigen dat op het concert in de Maatschappij: F e l i x M e r i t i s , van den 13 dezer,
eene dame, geheel volgens het nieuwe costuum gekleed was; waarmede Haar Ed.
dan ook op ll. Zondag 15 dezer, op de gewone openbare wandeling verschenen is’.
Men zou graag weten, waar dat was. Waar wandelden de Amsterdammers van
die dagen, als zij op de ‘gewone openbare wandeling’ wandelden? In de Kalverstraat
of naar de Slatuintjes of op den Weteringschans? Voor de ‘aanzienlijke’
Amsterdammers van heden bestaat er geen zoodanige ‘gewone openbare wandeling’
op Zondag meer. Die ‘rijden visites’ of in een auto de stad uit. En zoo ziet men, dat
toen de tijden gunstiger waren tot het invoeren van een nationale kleedij dan thans.
In het 3e nr. beleefde Euphrosyne en haar Vereeniging de gelukkigste periode. Van
vele kanten kwamen de brieven en betuigingen van instemming.
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‘Wij hadden echter nimmer durven denken - schrijft de redactie - dat hetzelve (de
uitdrukking van het algemeen gevoelen) zich zoo algemeen en tevens zoo spoedig
zoude geopenbaard hebben, als wij dit werkelijk mogten ondervinden. Trouwens
schier overal werd de wensch gehoord, die zich ten voordeele van de kleederdragt
uit de eeuw van H o o f t en T e s s e l s c h a d e verklaarde. Niet slechts de Hoofdstad
des Rijks.... maar.... ook andere steden van het oude Nederland verhieven hare
stem,
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en met weinige uitzonderingen, klonk dezelve ten voordeele eener kleederdragt,
die hare eigenaardige aantrekkelijkheid, ondanks den tuimelgeest der tijden, schijnt
behouden te hebben’.
Uit het vervolg blijkt nu ook de diepere bedoeling van de tunica of het ‘bovenkleed’.
Het is het oud-Hollandsche j a k , dat men weer invoeren wilde.
‘.... wij vragen of deze oud-Hollandsche dragt op de schilderijen van een G a b r i e l
M e t z u , J a n S t e e n , J. U c h t e r v e l t en andere, niet eene zeer goede uitwerking
doet?’

HUISKLEEDING. EUPHROSYNE NO.

5, MAART 1832.

En dan begint de uitgebreide correspondentie. Een juffer wil weten of men
‘schoenen of laarsjes’ bij de nieuwe kleeding draagt. Een andere wil ook het kapsel
vereenvoudigen. Een derde dame betoont zich niet ingenomen met den naam van
W i m p e l , gegeven aan de bijzondere sluier bij de ‘Jacoba of Koninginnemuts’. Die
correspondente, uit Vlissingen, ‘mede namens andere dames’ schrijvende, oordeelt,
dat ‘de benaming van Wimpel, aan het hoofd eener vrouw, b e s p o t t i n g zoude
wekken en t e gezocht zoude zijn. Die bedenking, zegt echter de redactie, ‘bevreemd
o n s , als voorkomende uit de Stad, waar de onvergetelijke D e R u y t e r het eerste
daglicht aanschouwde’. En zij wijst voorts op benamingen, die óók gek zijn, als
kapsels e n c h o u , mouwen e n g i g o t , hoedversiersels die a i l e s d e m o n l i n
of W i n d m i l l s a i l s heeten.
Weer een andere Dame vraagt of ‘dit plaatje aan onze waardige Vorstinnen en
andere dames van rang is aangeboden?’ ‘En of het de goedkeuring wegdraagt van
haar, welke ons daarin dienen voor te gaan?’ Enz.
Eindelijk nog een nieuw verblijdend bericht, dat in Groningen, ‘eene stad waar
elke Vaderlandsche onderneming altoos met welwillendheid en ijver behartigd wordt,
de t u n i c a op het Bal van Woensdag 25 Januari door een negental der
tegenwoordig zijnde Dames gedragen (is) geworden. Eere zij haar, die hierdoor
getoond hebben den moed te bezitten om anderen in het bevorderen van hetgeen
goed en lofwaardig is voor te gaan’.
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Zoo was dan alles fiksch in gang gezet en het is niet te zeggen, waartoe, met zulke
en vaart, de frissche en wijdomvattende nationale kleeder-omwentelingszin
(tuimelgeest) het zichtbare deel van het vrouwelijk deel der Nederlandsche natie
had kunnen vervormen. Wellicht zouden wij thans allen, mannen en vrouwen
ononderscheidenlijk, als boertjes en boerinnetjes op klompen rondklossen,
geestdriftig overtuigde anachronismen, juist als de verlokkende reclamebiljetten het
nu nog voorstellen ten pleiziere van romaneske Engelschen en ten gerieve van
reisbureaux, indien de ‘nationale geest’ wat meer r u g g e g r a a t had bezeten, kan
men zeggen, als het heele verschijnsel iets anders dan malle opwinding geweest
ware.
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Men kan niet beweren, dat hier enkel een klein clubje aan 't woord was, eenige
weinige ‘gezeten’ juffers, die op een theekransje dit dwaze heibeltje hadden opgezet.
‘Vrij algemeen’, staat er, ‘werd het streven toegejuicht en de nieuwe kleedij bevallig
geacht’.
En desondanks ging de zaak niet op.
In Maart was het eerste nr. van P r o t e u s T i j d s c h r i f t v o o r d e
H o l l a n d s c h e H e e r e n k l e e d i n g , al vroeger aangekondigd, verschenen, dat
zich, gelijk het den Heer der Schepping past, onmiddellijk met de Dames bemoeide
in een ietwat langdradig inleidend artikel over de Hollandsche Heerenkleeding en
de bevordering van nationale nijverheid.
‘Slechts weinige onzer dames - zoo eindigt dit stuk - hebben tot nog toe door het
dragen der nieuw ontworpen kleeding de invoering van het Nationale Denkbeeld
der Euphrosyne bevorderd; de vrees van zich te zeer te onderscheiden, te veel te
worden opgemerkt, weerhield er menige; het denkbeeld van zich kenbaar te maken
weerhield welligt de ontwerpsters zelve; een zekere gehechtheid aan het vreemde,
alleen uit gewoonte ontstaan, kostbaarheid, eene zekere schroomvalligheid en
twijfeling beletten de meeste eene kleederdragt aan te nemen, die intusschen vrij
algemeen bevallig, eigenaardig en wel uitgedacht werd gevonden. Zoo onze
beminnelijke Vrouwen die door Vaderlandsliefde, evenals door zoo vele andere
deugden, boven alle andere uitmunten eens zullen inzien hoezeer zij de welvaart
van hun Land kunnen bevorderen....’ enz.

GAVARNI, LA MODE DE PARIS

1832.

Maar intusschen bleven ‘onze beminnelijke Vrouwen’ in Fransche-mode-pakjes
rondloopen en lieten de Nationalisten in hun... t u n i c a staan. Wel komt er nog in
de correspondentie van E u p h r o s y n e een sporadisch berichtje voor uit ‘Cleef,
dato 4 Maart, dat ook aldaar de nationale kleeding door eenige Hollandsche familiën
gedragen wordt, waaronder de echtgenoote en dochters van den, voor het Vaderland,
in den slag voor Leuven, gewonden Kolonel Gallières’, maar reeds in het
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Augustus-nr. leest men een brief aan een dame in Bodegraven, waarvan de
moedelooze toon waarschuwt dat het einde der ‘onderneming’ nabij is.
‘Wat verder de aanmerking der schrijfster betreft, dat de opgegevene
kleedingstukken naar een mengelmoes van Fransche en Hollandsche kleederdragt
gelijken, zoo kunnen wij Haar Ed. hierin niet geheel ongelijk geven, doch daar de
oordeelvellingen en aanmerkingen, welke men op de kleeding
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maakt, even zeer verschillen en uiteenloopen als de bij ons ingezonden modellen,
zoo kan men van ons niet vergen, dat wij, daar men toch slechts nu dan en een
gedeelte van dezelven navolgt, er dien tijd aan opofferen, welke wij er, in een
tegenovergesteld geval, gaarne aan zouden hebben te koste gelegd, en het
buitendien onmogelijk is om aan ieders smaak en verlangen te voldoen. Dit zelfde
moeten wij ook antwoorden op de vraag: “waarom wij geene kleeding voor den
burgerstand en voor dienstboden opgeven?” daar wij, bij nader inzien, dit minder
noodig hebben geacht, dewijl wij hierin, evenals bij de andere standen, niet zonder
grond, wel dezelfde, bereids geopperde bedenkingen, verwachten. De weelde in
de kleeding is immers, vooral bij de dienstboden, reeds zoozeer doorgedrongen en
wordt door sommige meesteressen zoo zeer aangemoedigd, in plaats van
tegengegaan, dat onze zwakke pogingen hierin wel van weinig of geen vrucht zouden
zijn, te meer, daar de kleeding van een jak en rok (in plaats van eenen japon)
benevens de algemeen nog in gebruik zijnde kornet immers eene zeer goede dragt
is, indien dezelve niet te zeer naar de kleeding der Dames gevormd wordt’.
Zoo zeggen dus de teleurgestelde geestdriftigen uitdrukkelijk dat zij niet van plan
zijn veel tijd meer te geven aan de verloopen zaak.
Allengs worden de nrs van E u p h r o s y n e nu droger en met minder
verscheidenheid gevuld, tot de laatste, behalve de onontbeerlijke verklaring bij de
*)
plaat, niets bevatten dan een doorloopend feuilleton, een zwaar romantische historie,
die ter wille onzer fiere nationaliteit geenszins uit het Fransch, maar uit het Engelsch
vertaald is.
Verdwenen zijn de aardige berichten over wéér 2 dames meer, die op de ‘openbare
wandeling’ in de ‘Nationale Kleederdragt’ verschenen zijn, verdwenen de
mededeelingen ten bate der Nederlandsche nijverheid, van ijveraars die
Jacoba-mutsenbollen kunnen leveren, verdwenen de curieuze correspondenties
met geest- en kleedverwanten.

*)

De waarheid gebiedt evenwel te erkennen, dat het Sept. nr. nog een hoogst belangrijk
ingezonden stuk bevat over zeker genootschap in N. Amerika, door meisjes opgericht, tot
verbetering van de zeden der jonge heeren. Er wordt betoogd dat ook hier te lande zoo iets
een ‘hoogst wenschelijke zaak’ zou zijn, al is Nederland ook braver.
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HEERENKLEEDING. PROTEUS NO.

3. RIJDKLEEDING.

Het ‘Mengelwerk’, eerst een onschuldig mopje of zelfs een gedichtje aan L e n o r e
(uit het Duitsch), heeft als een geile woekerplant alles overgroeid en bedekt nu als
feuilleton met zijn woestijn van ononderbroken druk het gansche onbenullige blaadje.
Een desolaat gezicht, beeld van kwijning en ondergang des Ideaals. Het heeft niet
mogen zijn, en de E u p h r o s y n e -beweging, zoo blij en breed opgezet, dat er wel
twaalf jaar schenen te moeten
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verloopen aleer de kleeding aan het volledig Vaderlandsch ideaal der hervormsters
beantwoordde, sterft na 12 nrs, nog voor het jaar uit is, een roemloozen,
geruchtloozen dood.
Doch wie men ook zou moeten laken om zijn lauwheid voor de nationale zaak, gewis
niet dienzelfden P r o t e u s , T i j d s c h r i f t v o o r H e e r e n k l e e d i n g . Dit wakkere
orgaan ontwikkelde zooveel ijver in het aanbevelen en bepleiten van de nationale
Dameskleeding, als niet onbedenkelijk scheen, gezien de beperkte ruimte van het
blad en de eigen propaganda, welker resultaat toch ook nog niet zoo zeker was. In
dicht en ondicht trachtte het de zustervereeniging E u p h r o s y n e ridderlijk bij te
staan. Bij voorbeeld zoo:
Waarom toch, o bloem van het schoone geslacht!
Nog langer de Hollandsche kleeding veracht;
Nog langer in 't tooisel van vreemden geschoeid,
Het roosje vertrapt, dat in Nederland bloeit?
Wat Fransch heet, is vijand van 't oude Gewest
Dat 't Dierbaarste' voor Vrijheid en Vorst heeft ten best.
Wat Fransch is, of Fransch wordt, zijne afkomst vergeet,
Nog langer naar 't voorschrift der Gallen zich kleed:
Is vijand van 't ware, van 't goede en van 't schoon;
Is vijand van Nederlands Vorst en zijn Zoon!
Is vijand der bron waar den zuigeling schuilt,
Gevoelloos als 't dier dat op ijsklippen huilt!
enz.

Dit is bekoorlijk en luchtig, maar kracht, propagandistische kracht, gaat er toch eerst
uit van het on-dicht, het solied-betoogende proza van gewis eenen zeer Wel. Ed.
Gestrengen Heer, wiens geschoren dubbele onderkin zelfbewust drukte in een
volumineuzen zwarten stropdas, wiens ‘côteletten’ de indrukwekkende statigheid
van zijn wezen tot midden op zijn wang brachten..... Hij noemt zich bescheidenlijk
F.
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HEEREN ZOMERKLEEDING. PROTEUS NO.

4.

‘Een Woord aan de Nederlandsche Vrouwen, over de Inlandsche kleederdragt’,
heet zijn opstel en ik verzeker u, dat het een afdoend ‘woord’ is, een ware
‘dooddoener’. Aldus vangt hij aan:
‘Met een gevoel van smart zag ik voor weinige dagen op blz. 9 van het tijdschrift:
P r o t e u s , het berigt, ‘dat slechts weinige onzer Dames door het dragen der nieuw
ontworpene kleeding,’ enz.
Maar de redenen, die de schrijver hiervan opgeeft, zijn de ware niet. F. zal het
eens omstandig uitleggen.
‘Het lust mij mijne gedachten hierover eens o p z e t t e l i j k en o n t w i k k e l d
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ten papiere te brengen en aan de hooggeeerde vrouwelijke landgenooten, mede te
deelen’.
Ten eerste vindt men de nieuwe modellen niet b e v a l l i g genoeg, meent hij.
Maar.. ‘hierbij behoorde men reeds vooraf te beseffen, dat een k l e i n e kring van
e e r b a r e , d e f t i g e en b e l a n g e l o o z e Nederlandsche Vrouwen in dezen zeer
zeker zal moeten onderdoen, voor de vindingrijkheid van een z e e r g r o o t aantal
van w u f t e Fransche vrouwen en meisjes, die gewoon zijn met hare bevalligheden,
op allerleije wijzen te woekeren, ten einde dezelve te doen uitblinken en alles in het
werk stellen, om opgang te maken met - en voordeel te erlangen uit - hetgeene men
bedenkt en uitkraamd’.
De WelEd. Geb. Heer, wien men het haast aanziet, dat hij tamelijk na verwant is
aan een der e e r b a r e , d e f t i g e en b e l a n g l o o z e Nederlandsche Vrouwen,
wil hier bescheidenlijk te kennen geven, dat b e v a l l i g h e i d , v e e l bevalligheid,
een gave des Duivels en voor ‘Onze Vrouwen en Dochters’ liefst te mijden is. Hij
meent blijkbaar, als Hamlet, dat men niet alles tegelijk hebben kan en een vrouw,
die b e v a l l i g is, onmogelijk b r a a f kan zijn. En daar hij nu, als waardig Hollander,
de braafheid onvoorwaardelijk boven de bevalligheid verkiest, volgt daaruit, dat voor
‘Onze Vrouwen en Dochters’ bovengemeld, haar leelijkheid en plompheid zelf een
teeken harer deugd genoemd moeten worden. Waarbij dan vanzelf een minder
bevallige kleeding voortreflijk voegt, als iets juist bijzonder nationaal-eigens.
Wijders memoreert dezelfde Heer de g e z o n d h e i d der nieuwe kleeding.
‘Gewoonlijk waaijen de modes tot ons over, uit het zuiden of liever uit de warme
gewesten.
Stof en snede van de nieuwe snuf, zijn derhalve meerendeels naar een, voor ons
vreemd climaat berekend, en welke moesten nu de gevolgen zijn, wanneer onze
Vrouwen zich in het dunne of opene gewaad der Fransche Dames hebben gekleed.
Dat men de bejaarde Geneesheeren raadplege, en hen afvrage: hoe vele meisjes
zij gedurende den tijd van hunne practijk, in den bloei des levens aan de
n e t e l d o e k s k o o r t s hebben zien kwijnen en sterven? Men zal verbaasd staan,
over de antwoorden, met kennis van zaken gegeven’.
De nationale kleedij echter zal ‘kleedingstoffen’ aanraden, ‘welke naar ons e i g e n
climaat.... zijn berekend.’
Voornamelijk baai en duffel, vermoedt men.
‘Dan is er het “gemak voor zich zelve” voor de dame die zich nationaal kleedt. De
schrijver, zich richtend niet tot m o d e p o p p e n en p r o n k n u f j e s , maar “tot zulken
onder onze landgenooten, die het goede willen zien en beoordeelen en durven
opvolgen. Aan deze vermeen ik te mogen afvragen, of zij niet dikwijls pijn en smart
hebben ondervonden, door het opvolgen van de Fransche modes.
Onze oudere dames zouden nog kunnen getuigen, welke last er voorheen
verknocht was aan het dragen van de hooge kapsels met kussens en t o u p e t t e n ,
met poeier en pomade, aan de baleinen harnassen, of keurslijven, aan de wrongen
op de heupen en de hoepelrokken, aan de schoenen met hooge punthielen, en
vooral ook aan het wachten naar den kapper en het zitten onder des kappers handen,
enz. enz. dan dit alles ga ik met stilzwijgen voorbij.
Ik vraag nu alleen aan onze Schoonen, of de tegenwoordige dragt van zeer nauw
Brusselsche en Parijsche schoenen haar niet dikwijls lastig was en is bij de
wandelingen? Of het toerijgen der corchetten niet het genoegen aan de dagelijksche
tafel, ja gedurenden den geheelen dag wegneemt, en of de overgroote hoeden, met
een bovenvracht van m o l e n w i e k e n enz. niet eene gestadige last geeft, op de
wandelingen, in de Kerk, in de Schouwburg, enz’.
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LUSTWAGEN. PROTEUS NO.

1.

Als ‘derde zaak’ ter aanbeveling der Nationale kleedij komt in aanmerking het
g e n o e g e n , dat Onze Vrouwen en Dochters daardoor kunnen smaken.
De hier inderdaad kortzichtige WelEd. Geborene meent dat de
k o r t s t o n d i g h e i d en w i s p e l t u r i g h e i d der Fransche modes voor de vrouwen
een bron van waarachtig leed is.
Bij de nationale dracht zal men, integendeel, jaren achtereen in een zelfde japon
kunnen rondwandelen. Een verlokkend vooruitzicht voor velen ongetwijfeld. Doch
er is meer, dat de hoogst fatsoenlijke pen des schrijver slechts vluchtig kan
aanroeren.
‘Voor het hart zoowel als voor het verstand van onze wel opgevoede jonge
Dochters, zal het een nog grooter genoegen geven wanneer zij de, te verwachten
i n l a n d s c h e voorschriften, ook ten opzigte van het b e t a m e l i j k e en
w e l v o e g e l i j k e zullen kunnen en willen waardeeren’.
‘De Geschiedenis der Fransche modes staat in een nauw verband met de
C h r o n i q u e S c a n d a l e u s e van Parijs’....
‘Er zijn beruchte namen op de “moderegisters bewaard gebleven”, zegt de schrijver
en hij noemt M a d a m e d e F o n t a g n e , M a d a m e d e P o m p a d o u r , vrouwen
met wier nagedachtenis zelfs een eerzame Hollandsche niets van doen wil hebben.
De schrijver gaat dit alles met stilzwijgen voorbij en wil zich ook “geenszins verdiepen
in de berigten aangaande de onbehoorlijke ontblootingen van sommige deelen van
het ligchaam en hoe andere deelen door toevoegsels, s c h i j n b a a r werden
uitgezet; liever trek ik alles zamen in de stelling: alles wat wild en mal, alles wat zot
en slecht geweest is in der Vrouwen kleeding van vroegere en latere tijden is
herwaarts uit den vreemde aangekomen; het w e l v o e g e l i j k e en b e t a m e l i j k e
in der Vrouwen kleeding hier te lande is Nederlandsch.... Gaarne wil ik toegeven
dat de tegenwoordige Fransche kleeding veel minder opzigtelijk en onzedelijk is
dan in vroegere dagen, maar vermits de vuile bron, waaruit dat onbehoorlijke en
walgelijke opwelde, blijft bestaan, zoo blijft er ook de vrees, dat er wederom uit Parijs
gelijke zottigheden en slechtigheden zullen kunnen worden aangebragt”.
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Indien men nl. niet de “raad en leiding van achtingswaardige Landgenooten” gehoor
wil geven....’
De achtingswaardige schrijver verwacht nog bovendien dit verheugelijke van een
eigen kleederdracht, dat de ‘Fransche en Brabandtsche modekraamsters en
modewerksters dan ook voorzeker minder herwaarts (zullen) overkomen en waarlijk
geen slag van menschen zal men beter kunnen missen, dan deze’....

NATIONAAL GLASGORDIJN, ROOD, WIT EN BLAUW. PROTEUS.

‘Behalve dit alles komt mij de zaak der Nationale Kleeding, of liever het afschudden
van het Fransche modejuk door de Nederlandsche Vrouwen als van het grootste
belang voor, ten opzigte van de Nationaliteit, of liever van den Volksroem.
‘Wij hebben de deugden van onze landgenooten op het heerlijkste in de twee
laatste jaren zien uitblinken, vooral die der vrouwen en meisjes. Aller harten waren
geopend; aller handen bezig om het lijden der zieken en gekwetsten, der Verdedigers
van het Vaderland te verzachten’.... enz.
‘En zoude nu deze edele, deze voortreffelijke Jufferschap de poging door Vrouwen
uit Vaderlandsliefde ondernomen, niet willen ondersteunen, alleen uit zucht voor
het vreemde? - Neen voorzeker! dit zal - dit kan, dit mag niet geschieden....’
‘Nu kunnen, nu moeten zij eene keuze doen en wel over de vraag: wie men volgen
zal, of de Wetgeefsters in het rijk der mode in het P a l a i s R o y a l te Parijs of de
raadgeving der V e r e e n i g i n g te A m s t e r d a m .
‘In het eerste geval moeten zij blinde onderdanen, ja de slaven blijven van de
vuile en veile vrouwen, welke in dat berucht vereenigings-punt van alles wat boos
en slecht is - de pestput van E u r o p a , de hoofdrol spelen en welke in een
baatzuchtig verband staan met het snood gespuis, van modekraamsters,
medewerksters enz. tot schade en schande van het eigen Vaderland.
‘In het andere geval....’ enz., enz.
Hier is eindelijk het slot van dit bijzonder bekoorlijke stuk:
‘Ik eindig mijn betoog, met de betuiging, dat ik niets vuriger wensch, dan dat de
Geschiedschrijver, die zich beijveren zal, om aangaande het gebeurde in de jaren
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1830, 1831 en 1832, de tolk der waarheid te zijn bij dat nageslacht, na het vermelden
van al het l i e v e l i j k e en l o f f e l i j k e , hetwelk in den wil en het bedrijf van onze
Vrouwen en Dochters zoo algemeen heeft doorgestraald, bevrijd moge blijven van
den treurigen pligt, om bij het anders bemoedigend verhaal te moeten voegen: ‘maar
bij het zien van al het goede en voortreffelijke,
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STATIE GLASGORDIJNEN TER HERINNERING AAN VAN SPEYK (ROOD). PROTEUS

5.

waarover de beminnaar des Vaderlands en der menschheid, zich mogt verheugen,
ondervond men het treffend leed, dat bij die zelfde Nederlandsche Vrouwen en
Meisjes, de v e r f r a n s c h i n g in het stuk van kleeding en de zucht voor de Fransche
modes, zoodanig was ingekankerd, dat zij aan den raad van eenige achtbare
Oud-Nederlandsche Vrouwen, om z e l f s t a n d i g te zijn geen gehoor wilden geven
en het Fransche juk niet hebben willen afschudden’.
Ai! Dit is, zal men toegeven, vlijmscherpe taal en de herinnering aan het oordeel
van het Nageslacht dramatisch - ja schier melo-dramatisch - van werking. Uit de
diepe hallen der Toekomst is het, als hoorde men het Doemvonnis der na-neven in
donderklanken vellen over die Nietswaardige schepselen, bij welke de
v e r f r a n s c h i n g zoodanig bleek ‘ingekankerd’, dat zij met geen geweld
z e l f s t a n d i g op hun eigen beenen te krijgen waren.
Hoe zouden daar de schuldigen zich niet geschokt voelen en weigeren de t u n i c a
aan te trekken, mitsgaders de overige nationale distinctieven, te minder wijl zij
voorloopig nog maar miscroscopisch van de al gemeene mode verschilden?
En evenwel, deden zij het niet, en verkozen doof te blijven voor het woord der
WelEd. Gestrengen en lieten zich zelfs door den Geschiedschrijver der toekomst
niet bang maken.
Dewelke Geschiedschrijver, - indien hij nl. bij geval nog net zoo gevoelen mocht
als de WelEd. Gestrenge - alzoo niet anders dan de voorgeschreven ‘treurigen pligt’
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kan vervullen en het ‘treffend leed’ van waarschijnlijk meerdere WelEd. Gestrengen
vermelden om de ‘ingekankerde’ verfransching der Vrouwen en Dochters.... van
anderen.
Want het is niet aannemelijk dat zij zoodanige verfransching in het eigen gezin
zouden getolereerd hebben.
Nadat nu echter de Heeren van P r o t e u s , als wakkere Paladijnen, voor de nationale
Dameszaak hunner Vrouwen waren opgekomen, vielen zij even ijverig aan het
bevorderen van eigen bedoelingen. Hervorming der Heerenkleedij in nationalen zin
was daar van maar een gering deel. De vrouwen mochten in h a a r tijdschrift de
kleeding als voornaamste doelwit verkozen hebben, aan mannen paste het wijder
te zien, grootscher te omvâmen, een regeneratie der vaderlandsche nijverheid in
haar vollen omvang.
‘Vereeniging voor de Hollandsche Kleeding en ter bevordering van Nationale
Nijverheid’, had het immers geheeten in het B e r i g t , dat het eerste nr. van
P r o t e u s voorafging? De scherpziende geesten dezer Vereeniging constateerden
hier dat ‘de nationale geest en smaak door eene overdreven zucht tot het
uitheemsche is verdrongen’. Met het droeve gevolg dat ‘door deze antinationale
zwakheid wij de welvaart onzer geburen (hebben) doen groeien en hunnen trots
tegen ons aangezet; ondank en euvelmoed zijn er de vergelding van geweest; door
deze zelfde zwakheid hebben wij de arbeidzame burgerstand in ons Land verarmd
en er den lust en den geest uitgebluscht enz’.
Ziedaar dus iets wat niet spoedig en doortastend genoeg verholpen kon worden!
De Heeren van P r o t e u s zullen de zaak krachtig ter hand nemen, nl. ‘door het
openstellen van een werkje ter aankondiging van hetgeen in ons Land uitgedacht
en vervaardigd kan worden.... de bevordering van nationaliteit in het algemeen en
de welvaart der burgerklasse in het bijzonder helpen schragen. Wel verre van dit
werk beneden ons te achten, hechten wij er de grootste waarde aan, en de zwakte
onzer vermogens gevoelende, noodigen wij allerbeleefdelijkst alle kundige en
verdienstelijke mannen in ons Vaderland uit, ons.... behulpzaam te zijn. Allen die,
en wat bedrijf, beroep, nering of hantering geplaatst, de waarde gevoelen om door
eigen vinding, door verbetering, of verfraaijing, den vreemden den loef af te winnen,
noodigen wij uit, zich met vertrouwen en geestdrift hier op toe te leggen en ons de
vruchten hunner overdenking en werkzaamheid kenbaar te maken’, enz.

RUSTSTOEL. PROTEUS

1832.

Reeds het eerste nr. van P r o t e u s zou - zoozeer bleek de tijd voor deze dingen
rijp! - zulk een ‘vrucht’ in de gedaante van een model voor een Hollandsch Rijtuig
bevatten, meldde de Aankondiging van het tijdschrift. Het bleek een soort J a n
P l e i z i e r , die wij het hierbij wagen naar het leven af te malen. Maar het tweede
nr. overtrof deze proeve van Nationale Nijverheid en allicht veler verwachting nog
verre. Het volkseigene en het vaderlandslievende schijnen inderdaad op het
gelukkigst vermengeld in de ‘Staatsie Glasgordijnen’ ter herinnering aan ‘Van Speyk’,
die het ons een vreugde is hier eveneens aan het Nageslacht te vertoonen. Stouter
- zoo mogelijk! - van vinding en in ieder geval gloeiender nog van nationalen geestdrift
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en kleuren schijnt het ontwerp voor een N a t i o n a a l G l a s g o r d i j n , dat in nr. 4
verscheen. Het is zeker in de wildst nationalistische
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droomen van vroeger en later tijd nimmer overtroffen en de Ontembare Hollandsche
Leeuw speelde gewis nergens een meer verrassende rol. Bescheidener en uitteraard
liefelijker betoont zich hetzelfde ondier, gelijk het van achter het beschotje eener
‘ruststoel’ te voorschijn komt, om vredig neer te liggen aan de voeten van haar, die
zich op het meubel ter ruste vlijt. Het is zéér juist gevoeld zoo....
Gelijk wij opmerkten ter gelegenheid van het overlijden der E u p h r o s y n e : het
is niet te zeggen, wat nog de Nederlandsche Nijverheid door en in dit tijdschrift der
Heeren gewrocht zoude hebben, indien dit niet na het zesde nr. reeds spoorloos
verdwenen ware, de hemel weet hoeveel vinding en energie en plastische
vaderlandsliefde medesleurende. Wij waren eerst aan het begin van een nieuwe
en groote aera en het schijnt niet wel van het noodlot, of van Neêrlands God, zulke
verschijnselen, als 't ware, nog vóór de geboorte, den nek om te draaien. Of zouden
wij eerder moeten erkennen, dat hier het exces van geestdrift zelf den dood bracht
en deze Staatsiegordijnen en Leeuwerige ruststoelen inderdaad niet voor verdere
ontwikkeling vatbaar waren? Dat hier in één slag het uiterste van het mogelijke was
bereikt? Dat de bloem in éénzelfde stonde bloeide en verwelkte? Zoo zal het wel
zijn, helaas!
Maar dan nog zal niemand de waarachtige verdienste dezer beweging ontkennen,
den volksaard en den tijdgeest van het Nederland dier dagen in een schier
brutaal-helder licht gesteld te hebben.
De leege opwinding, de krampachtige vaderlandsliefde, de hulpelooze pogingen
om het maar tot een zwakke copie te brengen van de eens roemruchte Republiek
der Zeven Provinciën, waarvan zij zich een kinderlijk, sentimenteel ideaal vormden,
het absoluut gebrek aan inzicht in de beteekenis en het wezen der mode, kortom
den ganschen vrijwel poveren geestelijken toestand van het toenmalig Nederland,
ziedaar wat al dit geschrijf en gewurm in die voddige blaadjes ons leeren. En meer
nog: een diep naïef chauvinisme, een volstrekt gemis aan zelfkennis, een
harkerig-deftige persoonlijkestands- en stamtrots en een algemeene laagheid van
denken en voelen, waarbij vergeleken de zoo slecht befaamde Hollandsche
achttiende eeuwsch zeker niet ongunstig afsteekt.
Dat zij van het verschijnsel der mode niets begrepen, schijnt niet minder dan
natuurlijk. Wij zijn over 't geheel nog niet verder en plegen te smalen en ons boos
te maken op een verschijnsel, dat haast zoo onpersoonlijk en gewis niet minder
geheimzinnig zich voordoet dan b.v. eb en vloed. Van de fijne geesten anno '30
ware het zeker niet te vergen geweest, zich rekenschap te geven van wat ver boven
hun verstandelijk bereik lag.
Doch het is die pijnlijke zotheid, de holle gewichtigheid, het ontzaglijk verschil
tusschen het breedgebarende, plechtig schrijdende zelfgevoel en de zoo uiterst
kale werkelijkheid, die ons zoo bijzonder kenschetsend lijken voor het particulier en
openbaar leven onzer grootvaders en het Holland van dien tijd voor ons omgeven
met een aureool van louteren eigenwaan en schier aandoenlijke onnoozelheid.
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La Bazalgette, door Cyriel Buysse.
A mon ami Léon Bazalgette.
Dood-verlaten strekt de gele, rechte weg zich deinend uit over de kale, rotsachtige
hoogvlakten ‘les causses’ van de Lozère.
Geen dorp, geen huis, geen hut, geen boom noch struikje: niets dan de
grijsgrauwe, op-en-neer golvende oneindigheid der steenwoestijn onder de loodgrijze
oneindigheid van een guren voorjaarsschemeravond. Slechts hier en daar, op
tamelijk wijde afstanden van elkander, enkele vrij hooge, schots en scheef geplante
steenen palen, zwart en griezelig als half-vergane brandstapel-palen. Die moeten
't winters, als de gansche ‘causse’ onder een dikke sneeuwlaag ligt begraven, dienen
om den weg af te bakenen. Duizend meter hoog boven den waterspiegel van de
zee strekt zich de ‘causse’ in haar sombere verlatenheid uit; en 't is er ijzig koud en
bar en alles lijkt er eindeloos verre van de frissche, zachte lente, die daar - diep
beneden in de Tarnvalleien - bloeit en geurt.

CYRIEL BUYSSE BIJ LA BAZALGETTE.

Geen mensch, geen levend wezen in die eenzaamheid. Men reist er uren zonder
iets te zien. Slechts af en toe, als groote zeldzaamheid, en als 't ware tot bewijs dat
toch nog menschen kúnnen leven in die woestenij, een man te paard, schijnend te
komen van nergens, schijnend te rijden naar geen doel.
Tragische verschijningen in die eindelooze desolatie! 't Zijn meestal flinke kerels,
in 't zwart gekleed, met grooten, donkeren flambard op. Zij doen denken aan
Spaansche bandieten. De gezichten zijn bruin, bijna zwartbruin en 't wit der oogen
blikkert blauwachtig. Zoo één man vult het gansche barre landschap. De sombere
harmonie met de omgeving is volkomen. Hij schijnt als uit bazalt gehouwen. Hij lijkt
een brok donkere, levende rots, een van die zwarte kim-kanteelen met menschelijke
gedaante, in stug gebaar beneên gekomen, even de woeste, breede vlakte
overschrijdend om ginds verre weer in hard-roerlooze rots te gaan veranderen.
In dàt land, in dat vergeten, onherbergzaam oord van overweldigende barheid,
kwam mijn vriend de sporen zijner voorouders opzoeken.
Daar ergens hadden zij geleefd, de Bazalgette's; daar ergens lag een plekje naar
hun naam genoemd, daar leefden er misschien nog, die hij niet kende, maar die tot
zijn familiestam behoorden. Sinds zijn vroegste jeugd had hij ervan gehoord, zijn
grootouders,
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zijn ouders hadden er wondere dingen van verteld, maar niemand was er ooit
geweest, het was te eenzaam en te verre, zonder verbinding met de beschaafde,
ja, met de bewoonde wereld. Altijd, van geslacht op geslacht, was het de
nooit-verwezenlijkte verzuchting in de familie geweest: ‘daar moesten we toch eens
heen!’ En nu zou het eindelijk gebeuren: hij, de achter-achterkleinzoon, de laatste,
de allerlaatste van den stam, was op weg daarheen en zou er komen, dank zij het
modernste der verbindingsmiddelen, waarmede nagenoeg elk oordhoe ver en
afgelegen en vergeten ook - thans te bereiken is: de auto!
Mijn vriend keek in de schemering op zijn landkaart, keek daarna wijd omheen
over de sombere verlatenheid der ‘causse’ en zei:
- Hier moet het ergens zijn.
Eensklaps zag ik een laag, dood-eenzaam huisje, op korten afstand vóór mij,
langs den weg.
- 't Is daar; dat is ‘La Baraque du Gendarme’! riep mijn vriend. ‘En dáár, daar
schuins er achter, in die glooiing, zie je wel: dáár ligt la Bazalgette.

LA BAZALGETTE.

Ik zag iets als een grauwen steenhoop, vaag-afgestompt in schemerduister, op
een drie-, vierhonderd meters zijlings van den grooten weg.
- Dàt? vroeg ik, en keek hem aan.
- Dàt! zei hij, en zijn stem was ontroerd.
Vóór het eenzaam huisje had de wagen stilgehouden. De deur ging open en een
man kwam buiten, in sombere kleedij en somberen flambard, dien hij, beleefd
groetend, even afnam.
- Comment s'appelle ce hameau? vroeg mijn vriend, naar den grauwen steenen puinhoop wijzend.
- La Bazalgette, monsieur.
Een vreemde glimlach van emotie kwam over het aangezicht van mijn vriend.
- Y a-t-il une route pour y arriver?
- Une pauvre route, monsieur, mais c'est pourtant une route, ici, juste derrière la
maison.
- Voudrais-tu?.... vroeg mijn vriend aarzelend, met oogen vol graagte.
Een zwenk aan het stuur en daar reed en hobbelde de wagen.
O, somber, droef, armoedig land! Hobbelvlakte van steenen, waar hier en daar
een mager pijltje groen uit opschoot! Waarom hadden zij zich hier gevestigd, de
stichters van dat hopeloos oord, en waarom niet enkele uren verder, daar beneden,
in het zachtbloeiend Paradijs der Tarn-valleien! Hoe leefden zij hier, en waarvan
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leefden zij? Wie had de eersten daar verbannen en welke droeve levenssleur hield
er de nakomelingen vastgeboeid? Of was het toch diepe gehechtheid aan 't
geboorteland; en met welke liefde moesten zij het dan wel liefhebben om er te
blijven, om er 's zomers te verzengen van
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TYPEN VAN LOZÉRIENS IN LA BAZALGETTE.

dorre hitte, om er 's winters te bevriezen van kou, en er in alle tijden, in
aanhoudenden nood, hun armzalig bestaan aan den ongenadigsten aller bodems
te ontworstelen?
Daar lag het klein gehucht, grauw hoopje puin en rots, midden in die grauwe
oneindigheid. De weggezonken zon had nog een vage, lange streep van licht onder
de grijze wolken nagelaten, een veeg als van getaand vieux-rose over den doffen
einder; en in dat vreemd-aangrijpend schemerlicht kwamen de wezens, die daar
woonden, uit hun krotten en keken vol verwondering de auto aan. Zij spraken onder
elkaar een gutturale taal, welke wij niet verstonden en hielden zich allen in een
groepje op een afstand, als tot onderlinge en gezamentlijke verdediging tegen
onbekende gevaren.
Mijn vriend ging naar hen toe en sprak hen aan. Eerst was er doodsche,
wantrouwige stilte. Het tiental mannen, vrouwen, kinderen, keken elkander
ondervragend aan. Toen was er eindelijk een, een jonge, nog al wakkere kerel, die,
in tamelijk goed Fransch, antwoordde:
- Oui, monsieur, c'est ici la Bazalgette.
- C'est mon nom, je m'appelle aussi Bazalgette, zei mijn vriend met een
aanmoedigenden glimlach, als om verder gesprek uit te lokken.
Doodsche stilte. Geen klank tot antwoord. Weer keken de naturellen elkander
achterdochtig aan.
- Y a-t-il encore ici des Bazalgette? des habitants qui portent le nom de Bazalgette?
vroeg mijn vriend, om duidelijk genoeg te zijn.
- Non, monsieur.
En weer de wachtende, benauwde stilte.
- Il fait froid ici, zei mijn vriend, in een laatste, wanhopige poging om het gesprek
weer aan te knoopen.
- Oui, il fait fritus, klonk het antwoord.
- Combien êtes-vous ici?
- Y a douze feux, monsieur. En na, weer een oogenblik benauwde stilte:
- Nous avons aussi une école, voegde de jonge man er bij:
- Une école! Et un instituteur?
- Une institutrice, monsieur.
- Et des élèves?
- U n élève, monsieur.
En weer de dood-benauwde stilte.
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Een weemoedige trek kwam op het gezicht van mijn vriend. Hij keek die menschen
aan, die menschen van zijn eigen ras en van zijn eigen bloed wellicht, bij wie geen
enkel snaartje trilde van 't gevoel dat hemzelf zoo diep ontroerde. Hij keek hen aan
en zag of vond familietrekken in hun wezen: die oude, zwarte vrouw dáár, leek
sprekend op het portret van zijn grootmoeder; die forsche, donkere man ginds, deed
hem denken aan een oom; maar wat hij zelf vergat en wat ik duidelijk zag, dat was
z i j n e i g e n treffende gelijkenis met die menschen: het zuiver type van den
Lozérien der hooge, kale vlakten: somber, nobel type,
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type van Catalan, meer Spaansch dan Fransch, type van matador of don Quyote,
getemperd en gelouterd door de mooie uitdrukking van zachte peinzersoogen.

LOZÉRIEENSCHE RUITER IN LA BAZALGETTE.

Een zwaar en diep gesnuif ging eensklaps achter ons op, en omkijkend zagen
wij drie ossenspannen, die in stilte achter ons gekomen waren. Zij keerden terug
van den arbeid, terug van 't zwoegen in dat steenenland en wachtten even, omdat
wij den weg versperden.
Als gebeeldhouwd stonden zij daar: prachtige, donkerbruine beesten, zwartbruine,
als 't ware in brons gegoten mannen, met blauwe boezeroens en donkere flambards,
één machtig-kalme groep van sombere schoonheid, tegen den tragisch-vaal
geworden horizon.
Wij gingen op zij, de mannen groetten zwijgend, de ossenspannen stapten loom
en langzaam verder op....
- Eh bien, nous l'avons vu, keerde mijn vriend zich, met een teleurgestelden blik,
naar mij om.
Ik zette den motor weer in gang. De naturellen weken even achteruit. Mijn vriend
gaf hun sigaren en aan de kleine kinderen enkele stuivers. Gewoon beleefd, zonder
warmte van dankbetuiging, namen zij het aan. Stille nieuwsgierigheid bleek en bleef
het overheerschend gevoel dat hen bezielde. En dat uitte zich eensklaps in een
zonderlinge, onverwachte vraag, die de jonge man, met wien mijn vriend gesproken
had, bij 't afscheidnemen stelde:
- C'est pour un chemin de fer, monsieur?
- Vous dites? zei mijn vriend verbouwereerd.
- Si vous venez voir pour établir par ici un chemin de fer, monsieur; nous en avons
bien besoin?
Mijn vriend glimlachte, weemoedig-ontkennend. En vagelijk teleurgesteld, niet
begrijpend wat we daar dan waren komen doen, zagen de dood-eenzamen ons
vertrekken.
In het aschgrijs-wordende schemerlicht, bleven zij daar nog een wijle, als roerlooze,
donkere schimmen op de kale vlakte.
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Toen smolten zij in 't duister weg.
Mijn vriend had de bakermat van zijn geslacht bezocht!
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Reisliedje
door Laurens van der Waals.
Toen ik, weer in 't stadje komend
waar dien nacht ik slapen zou,
langs een grachtje trok en droomend
zag hoe er een meisje gauw
voortging en dán even wachtte,
in de schuwe schemering,
werd ik bang door de gedachte
dat niet zij, maar gij, er ging.
'k Had zoo gaarne willen weten
- ach, ik wist het wel mijn kind,
'k was het even maar vergeten
door den zoelen avondwind of gij het niet écht kondt wezen,
of het wel een vreemde was,....
't hart werd voller nog van vreeze;
weifelender werd mijn pas.
'k Dorst niet dichter bij te komen,
bang voor 't breken van mijn waan..;
bang voor 't waar zijn mijner droomen
dorst ik niet terug te gaan.
Tot ze op haar lichte rappe
kleine voetjes verder ging,
nét alsof ze wou ontsnappen
in de schaûw der schemering.
Toen ben ik haar nageloopen,
straatje uit en straatje in,
ergends stond een deurtje open
en daar ging ze éénsklaps in.
'k Heb daar nog een poosje toevig
hopende op wacht gestaan....,
ben toen traag en al te droevig,
moe, naar mijn hotel gegaan.
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In en door Palembang, door J.G. Sinia.
Tegen het vallen van den avond naderden wij het lichtschip, dat tevens als
loodsstation dienst doet. 't Was een vreemd ouderwetsch type van vaartuig, dat
kalm en statig op de zachte deining heen en weer rolde. Achter ons teekende zich
de stompe vorm van den ‘Menoembing’ vaag tegen den avondlijken hemel af. Daar
lag Muntok.
Voor ons vertoonde zich de ontzaggelijke monding van de ‘Moesi’, omzoomd
door dichte strandbosschen, die nu, wijl de duisternis snel viel, zich zwart afplekten
tegen de donkerblauwe lucht, waarin reeds hier en daar een sterretje flonkerde.
Even stopte de machine, klom de loods met de vlugge zekere bewegingen van
den man tot wiens dagelijksche bezigheden dergelijke klouterpartijen behooren,
geruischloos langs de slingerende touwladder omhoog en hoorden wij alleen het
zacht klotsen van het water, dat langs zij van het schip vloeide. Dan, plots, een
commando, het gerinkel van de telegraaf en een oogenblik daarna weer het
regelmatig dreunen en stampen der machine. Wij voeren de ‘Moesi’ op en tachtig
kilometer scheidden ons nog van ons einddoel Palembang.
Op het van menschen en goederen volgepropte dek, slechts spaarzaam verlicht
door het onzekere schijnsel van een tweetal olielantaarns en nog een half uur
geleden vol leven en beweging, was het geleidelijk rustig geworden. Slechts hier
en daar glimmerde nog een klein lichtje, teeken dat de een of andere zoon van het
Hemelsche rijk, bezig was zijn laatste dosis opium tot zich te nemen, alvorens zich
voorgoed in het rijk der zalige droomen te begeven. Van de tallooze minder
verkwikkelijke geuren, waarvan het dek al gedurende de geheele reis vanaf
Singapore bezwangerd was geweest, begon nu de scherpe reuk van gedroogden
visch te domineeren, terwijl een dichte kille avondnevel er het zijne toe bijbracht om
het verblijf hier zoo onaangenaam mogelijk te maken. Maar beneden, in de hutten,
vierden de muskieten hoogtij en zoo waren wij wel gedwongen onze nachtrust, zoo
goed en zoo kwaad als het ging, ook hier boven te zoeken. Hetgeen te langen leste
dan ook gelukte. Even nog werden wij wakker door het gerommel van den
ankerketting, dom melden dan weer in, om eindelijk bij klaarlichten dag, dank zij het
helsche geschreeuw der Chineesche koelies, voor goed te ontwaken. Wij waren te
Palembang.
De eerste indruk, dien men van Palembang ontvangt, is niet schitterend: de plaats
lijkt noch mooi, noch belangwekkend, tenzij dit laatste bezien uit een handelsoogpunt.
Want deze plaats is een handelsstad bij uitnemendheid. Dit bemerkt men aan de
welvaart der bevolking, die in hoofdzaak van en door den handel leeft, in de eerste
plaats, maar ook aan de ruime, goed onderhouden en stevig gebouwde
passarloodsen, die, nog van jeugdigen datum, welhaast reeds te klein zijn geworden
om aan de behoeften van dezen zich steeds uitbreidenden handel te voldoen en
aan de kolossale bedrijvigheid, die immer aan de zoogenaamde ‘boom’ heerscht,
waar de ambtenaren der recherche dag in dag uit en vaak ook des nachts, handen
vol werk hebben en waar ergens, dan zeker hier hun tractement in het zweet huns
aanschijns verdienen. Want terwijl er te Palembang overdag meestal eene meer
dan onaangename hitte heerscht, wordt deze in de primitieve, slecht geventileerde
kantoortjes, waarin de ambtenaren hun werk moeten verrichten, vaak ondragelijk.
En juist dit laatste, die geheele gebrekkige inrichting der ‘boom’ met hare
bekrompen van jaren her dateerende opslagloodsen, haar wrak en wankel steigertje,
waar ternauwernood een enkele flinke stoomer een
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IN PALEMBANG.

behoorlijke ligplaats kan vinden, dit alles maakt niet alleen al dadelijk een slechten
indruk op den reiziger, doch moet ook zijn ergernis opwekken. Gelukkig dat deze
toestand spoedig tot het verleden zal behooren, want eindelijk, na lange jaren van
wachten, is men dan begonnen met het bouwen van een nieuwe boom, die - het is
waarlijk van harte te hopen - wat beter zal voldoen aan de eischen van den
tegenwoordigen tijd en meer in overeenstemming zal zijn met den machtigen handel
van deze plaats.
Maar er is nog een andere zeer belangrijke kwestie: de voorziening in drink- en
badwater, waarvoor men hier geheel op het natte jaargetijde of de rivier is
aangewezen, hetgeen vooral in tijden van cholera-gevaar verre van aangenaam is.
Al sedert geruimen tijd is men nu bezig boringen te verrichten, teneinde goed
artesisch water te verkrijgen, doch tot nog toe zonder eenig gunstig resultaat.
En dan is er de modder, waarvan reuk- en gezichtszenuwen hier in ruime mate
kunnen genieten, en welk euvel alleen te verhelpen zou zijn, indien men den bodem,
waarop Palembang ligt, een paar meters kon verhoogen, of, wat beter nog zou zijn,
de Moesi met haar mondingen ging indijken, waardoor men bovendien duizenden
en nog eens duizenden Hectaren van het vruchtbaarste land zou verkrijgen. Doch
gegeven de reusachtige kosten in het laatste geval, waarbij men zeer waarschijnlijk
toch niet alleen zou kunnen volstaan met een indijken der Moesie, en de
uitgestrektheid der plaats in het eerste - Palembang strekt zich een tweetal uren
gaans langs beide oevers der rivier uit - zal dit zeker wel steeds tot de vrome
wenschen blijven behooren.
De meeste huizen zijn hier op palen gebouwd, soms, zooals o.a. aan den
zuidelijken oever het geval is, gedeeltelijk op vlotten en tweemaal in de vierentwintig
uur zien de bewoners het vuile bruintroebele water
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AAN DE MOESIE.

onder hunne woningen doorstroomen, tweemaal in dien zelfden tijdduur genieten
zij van de vieze glibberige modder, waarop het water allerlei minder welriekende
stoffen heeft achtergelaten. En toch, in weerwil van al deze ongunstige toestanden,
is de staat der algemeene gezondheid hier zeker niet minder dan in de meeste
plaatsen van Indië.
't Is een geluk, dat de mensch zich betrekkelijk zoo spoedig schikt in verschillende
omstandigheden. Althans zoo ging het mij en toen ik dan ook eenige dagen hier
was en eenigszins aan den toestand gewend, begon ik alles uit een ander oogpunt
te beschouwen, zag ik het schilderachtige van de tallooze waterstraten, waarin zich
de vaak op invallen staande en toch zoo leuke huisjes weerspiegelen, werd mijn
oog aangenaam getroffen door het bonte gewirwar der prauwen en prauwtjes met
hun dikwijls zoo kleurigen inhoud, die met zekere hand bestuurd, vlug en nooit falend
hun weg zoeken in dit kris en kras door elkaar varend gewemel. Toen eerst recht
viel mij het karakteristieke op van deze plaats, waar alles als het ware op het water
leeft, waar men zelfs drijvende winkels en inlandsche gaarkeukens ontmoet.
Wat mij echter bijzonder trof en als wezenlijk bijzonder mooi, dat is de reede:
hetzij op den dag, als het felle zonlicht de zeilen der tallooze barken en schoeners
hel wit doet opblinken, hier en daar tusschen het bosch van masten het vinnig rood
van een pannendak opflitst of het donkere groen van een boomgroep meer stemmig
naar voren treedt, het op de kaden wriemelt van in de meest felle kleuren uitgedoste
gestalten, die hoe bont ook, toch zoo geheel passen in deze heele omgeving, hetzij
's avonds, als de nevel alle kleuren met zijn blauwen sluier heeft getemperd, men
soms den indruk zou kunnen krijgen zich op een van
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onze Hollandsche rivieren te bevinden, waren er niet de talrijke vreemdsoortige
vaartuigjes om al dergelijke gedachten dadelijk te verbannen, wanneer ontelbare
lichtjes over het water schieten, werpend lang uitgerekte spiralen van gloeiend vuur
over de donker spiegelende oppervlakte of hier en daar verzameld en op en neer
deinend lijk reusachtige vuurvliegen, het geheel iets sprookjesachtigs geven - het
blijft altijd even mooi en van onweerstaanbare bekoring.
Al spoedig buiten Palembang begint de streek der maagdelijke bosschen, die zich
dagen en dagen ver uitstrekken en der ‘rawangs’, de moerassen. Hier, in deze
onmetelijke wouden, nog rijk aan alle soorten van wild en slechts schaars van
menschen bevolkt, vindt men ook nog het eigenaardige ras der Koeboes, echte
nomaden, die vroeger de wouden in alle richtingen doorkruisten zonder een bepaalde
vaste woonplaats te hebben, hoofdzakelijk levende van hetgeen jacht en vischvangst
hen opbracht, thans echter door het Gouvernement gedwongen zijn zich in vaste
kampongs te vestigen. 't Is een goedmoedig, doch ontzettend vies volkje, meestal
van onder tot boven onder de schurft en wel in zoo hevige mate, dat men dit vaak
reeds op een afstand van een honderdtal meters kan onderscheiden.
Aan de groote wegen, door het gouvernement aangelegd en door de bevolking
in heerendienst goed onderhouden, vindt men hier en daar groote doessoens dorpen -, doch over het algemeen zijn deze wegen eenzaam en verlaten, daar het
meerendeel der bevolking, met het oog op het verkeer, zich langs de oevers der
Moesi of hare zijtakken heeft neergezet.
Behalve door deze wegen wordt het land doorkruist door tal van voetpaden, die
van doessoen tot doessoen gaan of naar de verschillende ‘talangs’ (kleine tijdelijke
kampongs) leiden en zich voornamelijk kenmerken door het totaal negeeren der
wet, dat de rechte lijn de kortste is, maar ook door meestal in een verregaanden
staat van onbegaanbaarheid te verkeeren, welke laatste eigenschap, vooral in het
natte jaargetijde, den armen Europeeschen reiziger, die het geluk heeft, deze wouden
te moeten doorkruisen, tot wanhoop brengt, terwijl hij er tevens toe komt een
overigens zoo goede boomsoort als de ‘djeloetoeng’ (reusachtige boom, die veel
rubber levert) met hart en ziel te verwenschen. Want wat is het geval? De looze
inlanders, die zich een pad kapten van de eene bewoonde plaats naar de andere,
gingen hiertoe van djeloetoeng tot djeloetoeng, zoodoende het nuttige aan het
aangename (?) verbindend. Wanneer men nu weet, dat deze boomsoort het best
groeit in lage, moerassige streken, dan kan men zich eenigszins voorstellen hoe
het den reiziger, die uren en uren zulk een eindeloos pad volgt, versmachtend van
dorst, doodop van het onophoudelijk stappen over boomwortels, het klimmen over
gevallen woudreuzen en geplaagd door de grootste plaag dezer wouden, de padjets
(bloedzuigers), ten slotte te moede wordt. Welk een genot als men dan eindelijk
weer wat zonlicht door het gebladerte ziet schemeren en de atappen daken der
primitieve huisjes van een ‘talang’ lokkend tusschen het groen te voorschijn treden!
Gedurende een twintigtal dagen heb ik al dit lief en leed der Palembangsche
wouden meegemaakt en toch, hoe vaak ik ook deze oorden vervloekt heb, wanneer
ik tot den buik door het vuile moeraswater moest waden of noodgedwongen het
water, dat sommige lianensoorten bevatten, moest drinken, gezwegen nog van al
die andere kleinere en grootere onaangenaamheden, toch, achteraf beschouwd,
heb ik geen spijt van deze tocht en zou haar voor een tweede maal weer maken,
want ten slotte woog al het nieuwe wat ik zag, al het merkwaardige wat het oerwoud
uit den aard der zaak bevat, ruimschoots op tegen deze ontberingen, die ten slotte,
mits men slechts over een gezond lichaam en opgeruimd gemoed beschikt, in
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zoo'n korten tijd geen nadeeligen invloed op het gestel kunnen uitoefenen.
Wat mij op dezen tocht vooral opviel, was de ontzettende stilte, die steeds in het
woud heerscht, wanneer men tenminste het snerpend geluid der duizenden cikaden
uitschakelt, wier eentonigen zang bij het eerste ochtendkrieken begint om eerst 's
avonds laat te eindigen en waaraan men op den duur zoo gewend raakt, dat men
hem niet meer hoort. Men ontmoet massa's sporen van beesten, van het reusachtige,
soms wel honderd meter breede spoor eener kudde olifanten tot den fijnen nauwelijks
zichtbaren voettred van een dwerghert, doch van de dieren zelf merkt men niets.
Wat wel eigenaardig is - de inlanders, die mij vergezelden, wezen mij daarop tusschen de sporen der olifanten vindt men meestal ook het spoor van den tijger,
die sluipend achter de kudde, loert op toevallig afgedwaalde jonge olifantjes. Slechts
eens op dien geheelen tocht heb ik de lokstem van een mannetjeshert gehoord en
eens wees men mij een ‘roemah babi’, een soort hut van takken en bladeren
gemaakt, waarin de wilde zeug haar jongen werpt en eenigen tijd verblijf houdt. Dat
was alles. Van de tallooze soorten van dieren, die de onmetelijkheid van het bosch
in zoo groote menigte bezit, heb ik er geen een in levenden lijve mogen
aanschouwen.
Groot daarentegen was de verscheidenheid van boomen en planten, welke ik
voorheen nog nooit gezien had en waarvan mijne inlandsche tochtgenooten mij tal
van merkwaardigheden wisten te vertellen; want geboren en getogen als zij zijn in
het woud heeft dit voor deze natuurmenschen ook geen geheimen meer. Men staat
verbaasd over hun speurzin, die mij vaak aan de verhalen van Gustave Aimard
deed denken en over hun kennis van alles wat op de flora en fauna betrekking heeft.
Meestal wisten zij mij van alle boomsoorten onmiddellijk den naam te noemen, terwijl
zij soms, wanneer zij een soort niet dadelijk thuis konden brengen, de hulp van hun
parang (kapmes) inriepen, om een stuk van de schors af te slaan en in de meeste
gevallen was dit dan voldoende om den naam van den boom vastte stellen.
Dikwijls denk ik ook nog terug aan de dagen en nachten, doorgebracht in ‘talangs’
of ‘doessoens’, als de halve mannelijke bevolking steeds om mijn bivak verzameld
was, in alles belangstelde en vaak de zonderlingste vragen deed, terwijl de jonge
meisjes, op hun mooist uitgedost, een krans bloemen in het haar, hand in hand
rondwandelden of op de ‘trompet’ (harmonica) speelden en tersluiks blikken wierpen
naar de plek, waar de ‘orang blanda’ zat, een type waarvan zij misschien nog nooit
een exemplaar gezien hadden.
Eens werd ik, door een Hoofd nog wel, verrast met de vraag of ik hem niet aan
een flesch ‘aër serani’ (wijwater) kon helpen en op mijn vraag, waarvoor hij dit noodig
had, kreeg ik ten antwoord, dat hij wist dat de mannelijke vertegenwoordigers van
het blanke ras dit water steeds gebruikten en daardoor immer succès hadden bij
het vrouwelijk geslacht. Hij was weduwnaar, al niet meer zoo heel jong, doch nog
wel zoo levenslustig, of hij zou een tweeden sprong in het huwelijksbootje nog wel
willen wagen. Helaas, hadden al zijne pogingen, om het hart der schoone, die hij
zich uitverkoren had, te vermurwen, gefaald. Zij had wel steeds zijne geschenken
genadiglijk aangenomen, maar daar was het dan ook bij gebleven. En nu was dit,
het ‘aër serani’, zijn laatste redmiddel.
Ik heb den man dit wanbegrip niet uit het hoofd kunnen praten en hoewel wij als
goede vrienden gescheiden zijn, geloof ik toch, dat hij het in zijn hart niet aardig van
mij gevonden heeft, dat ik hem niet vast de toezending van een partijtje flesschen
met dit wonderdadige water beloofd heb.
Breda, Juli '11.
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Herinneringen aan Spanje
door B.P. Wiggers van IJsselstein
met foto's naar teekeningen van D. Wiggers
Segovia, Salamanca en Zamora
In den namiddag zouden we naar Segovia reizen. Bij een vrij lang oponthoud te
Villalba zochten we in het stadje een maal. Veel was er niet te krijgen, maar brood
en eieren zijn altijd welkom. De bejaarde bezitster van de kleine fonda zat bij een
mooien grooten, koperen schotel gevuld met gloeiend houtskool. Vriendelijk bood
ze ons aan bij haar te komen zitten; 't was koud en guur. Nieuwsgierig nam ze ons
op en vroeg van waar we kwamen. We begrepen, dat Nederland een ledige klank
voor haar zou zijn en antwoordden: ‘uit het Noorden’. ‘Dus uit Parijs misschien’,
vroeg ze verder en al haar kennis van ‘het noorden’ ten toon spreidend: ‘Parijs is
immers Madrid in 't klein, maar de zon schijnt er nooit’. We ontnamen haar niet hare
illusie over Madrid boven Parijs en steeds vroeg ze verder zoodat we ons op het
eind haasten moesten, naar het station. Daar hoorden we dat de door ons te nemen
trein n i e t i n S e g o v i a f e i t e l i j k stopte; we vermurwden echten den chef ons
er uit te laten wat hij goedig toestond. Tegen half een in den nacht stapten we uit
den duisteren nachtwagen op het nog duisterder, verlaten perron in Segovia. Geen
drager vertoonde zich op het station, geen voertuig was aanwezig om ons naar het
hotel Europea te brengen. Toch komt na korte poos een jongmensch uit het donker
te voorschijn en beduidt ons door de handbagage op te nemen, dat hij ons naar de
fonda zal brengen. Moe en verkleumd (Segovia, 3300 M. boven zeepeil, ligt koud)
loopen we ongeveer een half uur over de zoo goed als niet verlichte, modderige,
van regen doorsieperde straten, naar hotel Europea. Na lang kloppen, een
vrouwenhoofd uit een klein venster: ‘Geen plaats’. Verder dus, naar hotel Commercia.
Een nachtwacht, nieuwsgierig wie de late wandelaars zijn, volgt ons met zijn kleine
lantaarn en ondervraagt den pakjesdrager. Weer wordt eerst na herhaald kloppen
de deur geopend door een norsch uitziend man. ‘Geen plaats’ en geen andere fonda
was in Segovia. We herhaalden onze vraag om eenig onderkomen. De man zag
ons nogmaals wantrouwend aan, zeggend dat op dit uur geen trein in Segovia stopte
en herhaalde de woorden: ‘Geen plaats’. We trachtten den hotelbezitter te beduiden,
dat we uit den trein die van Madrid kwam waren gestapt en vroegen dringend een
nachtverblijf hoe onaanzienlijk ook. Eerst nadat de pakjesdrager onze partij kiezend,
den hotelhouder verzekerde dat hij ons uit den trein had gehaald en ook de
nachtwacht, mee binnengeloopen, voor ons pleitte, werden we ofschoon met eenigen
weerzin gelaten in een klein vertrek dat als kantoortje was ingericht. Een zeer smalle
bank en een zeer korte sopha zouden onze rustplaats zijn. Zonder kussen of eenige
dekking trachtten wij, de mantels over het hoofd slaande, koud en huiverig als we
waren, te rusten. Onverwacht kwam na een pooze onze vriend de nachtwacht aan
de kamerdeur, lichtte met zijn kleine lantaarn ons in het gezicht, knikte dat alles in
orde was en verliet ons weer, om na korten tijd weer terug te komen met denzelfden
onderzoekingsgeest. In den beginne dachten wij, dat hij opdracht had op ons te
passen, daar wij feitelijk gelogeerd waren bij de open buitendeur, later integendeel
geloofden we dat hij opdracht
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had te zorgen, dat wij, misschien dieven of onbetrouwbare personen, geen inbraak
zouden doen of iets dergelijks. Na een doorwaakten, kouden nacht gingen wij,
zonder mogelijkheid te hebben eenig toilet te maken, een verkenning doen rondom
de stad, want eerst tegen den namiddag zouden voor ons twee kamers beschikbaar
worden. De wandeling was verrassend. Prachtig zagen we het profiel der stad met
haar cathedraal gekroond, met haar Alcazar als steven van een schip vooruit aan
den afgrond van steile rost. In klaren afstand teekende zich aan den horizon tegen
den blauwen hemel, de witte glanzende sneeuw op het Guadarama gebergte.
Evenals te Cuenca omspoelen twee vlugge riviertjes, de Eresma en de Clamores,
de geweldige rots, waarop Segovia is gebouwd, maar welk een geheel ander uiterlijk
heeft Segovia dan Cuenca. Als een grijs, bijna verlaten nest hangt het laatste aan
de loodrechte rotsen. Wanneer men gaande langs de kleine riviertjes er naar opziet
is het alsof een sprookje waarheid is geworden en er te midden van het groote en
volstrekte zwijgen der eenzaamheid op eens door een tooverwoord grauwe huizen
verrezen uit den grauwen bodem van de geweldige rotsmassa, of in die huizen
menschen kwamen wonen als vogels die een nest zoeken en - alsof die weer zacht
aan zouden verdwijnen als t e ver verwijderd van het samenleven, waaraan de
mensch behoefte heeft. Zulk een indruk maakt Segovia niet en ook het krijgshaftig
en fronsend uiterlijk van Toledo gebouwd op hooge rots, met den prachtigen Taag
aan haar voet heeft Segovia niet. Haar profiel is als een vrouw in feestgewaad.
Zilver stroomt de zoom van haar kleed, met frisch en bloeiend groen, met keur van
wilde bloemen versierd is haar gewaad en als een juweel kroont de Cathedraal met
haar ranke toren en fijnbesneden silhouet in schitterend warmgeel kleurigen steen
haar het hoofd.

SEGOVIA: ALCAZAR.

Goudbruin is de bodem rondom Segovia, lokkend groen, donkere pijnboomen
ontsproten waar de riviertjes hun weg zoeken. Het is heerlijk te dwalen tusschen
die heldere kleuren steeds met het gezicht op de prachtige stad die bij elke kromming
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van den weg, op elke hoogte der bergen een ander aspect heeft en altijd een dat
boeiend en schoon is.
Boven op de hooge vlakten is het goudbruin van den bodem gebrokkeld en
gescheurd door dorre droogte, staat het graan armoedig en dorstig; hierboven is
weer het rijk van het boomlooze Spanje, maar ook daar spreekt de natuur een aan-
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grijpende taal met de geweldige berglijnen, die in oneindige reeks elkander opvolgen
tot in de heldere verte de sneeuw schittert wier rein gebied altijd een grootsche,
ernstige noot brengt aan zoo menig lachend landschap bij haar voet.
Zooals zoovele steden in Spanje elkaar het recht van ouderdom betwisten en het
volk als elk volk sprookjeslievend is zou ook Segovia door Hercules zijn gesticht en
hij de machtige brokken hebben opgestapeld, die de geweldige Puenta (brug) van
Segovia vormden. Volgens anderen had de duivel zelf die brug van Segovia tot aan
de bergen in één nacht gelegd. En waarlijk gelijkt het of reuze- of bovennatuurlijke
krachten dien geweldigen aquaduct hebben gebouwd, die Segovia van zuiver water
moest voorzien. Een groot gedeelte is vervallen, werd ten deele hersteld, maar het
indrukwekkendste van dezen bouw bleef behouden. Gelijk vele bouwwerken uit die
verre tijden werden de steenbrokken van deze waterleiding opeengestapeld zonder
dat cement of ijzeren krammen eenige vastheid verzekerden; door eigen zwaarte
houden zij evenwicht door de eeuwen heen. Boog rijt zich na boog op de zware
pijlers 800 M. ver en waar deze bogen het dal beneden de stad moeten overspannen
zijn ze tweemaal boven elkaar aangebracht en soms ruim 28 M. hoog. Toch verbaast
men er zich niet vóór alles over, hoe nauwkeurig en voorzichtig deze geweldige
brokken moeten zijn gestapeld, hoe groot de werkkrachten moeten zijn geweest,
die het reuzenwerk volbrachten dat in de eeuwen stand hield, ook - en misschien
allereerst - is men verrukt van het schoone in dat evenwicht niettegenstaande wellicht
het denkbeeld ‘schoon’ niet bij deze bouwmeesters voorzat. Van zelf spreekt dat
een zoo groote lengte van steeds op elkander volgende gelijkvormige bogen
imponeert, maar de kleur der rotssteenen, de verhouding der bogen onderling en
ten opzichte der pijlers is zoo harmonieus, dat eeuwen lang, ofschoon het slechts
opgestapelde steenmassa's zijn, deze aquaduct als een van Spanje's schoonste
bouwwerken wordt hoog gehouden. Onder de geweldige en ernstige bogen bewegen
zich woelig en zeer klein, menschjes, die hun koopwaar aanbieden; vreemde,
schitterende kleurtjes tusschen de massieve, donkere pijlers. Er wordt gekrakeeld
over den marktprijs, gelachen en vroolijk geplaagd door het jonge volkje, kinderen
in hel roza, goudgeel of sterk groen gekleed, scharrelen tusschen alle koopwaar,
liggen spelend op den grond, lichtkleurige ezels worden, ter weerszij bepakt met
vruchten en moezerijen, gedreven tusschen de menigte, alles is rumoer en kleur.
Hoevelen zijn reeds onder deze bogen gegaan, vreedzaam of vijandig, gekleed in
harnas of feestgewaad. Romein, Goth of de donkere moor met den tulband op het
hoofd en geen geweld van menschen of forsche drang van de elementen hebben
deze sterke bogen kunnen doen wankelen.
Niet alleen als omtrek tegen den blauwen of zwaar bewolkten hemel is Segovia's
cathedraal schoon, ook inwendig is ze een van de zuiverst gothieke kerken van
Spanje. Door de prachtig gebrande gothieke vensters valt een kleurig licht dat
onmiddellijk een betooverenden indruk maakt, wanneer men van de smalle straten
in de stille, grootsche ruimte komt. De gebroken zonnestralen glijden zacht glanzend
langs de goudkleurige wanden, langs den kleurig ingelegden bodem, langs de vele
kostbare gobelins gehecht aan de zware steunpilaren, En blij als de kleuren glanzend
in deze stille ruimte, even blij was het in ons dat geen opeengehoopte weelde de
nobele, welgemaakte, luchtige en toch koene lijnen van gewelf en pilaren ontsierde.
Meermalen gingen we de cathedraal binnen en eenmaal ruischte de zang van vele
jonge stemmen jubelend door de ruimte. We poosden en zaten zwijgend in de
gouden schemering tot de gewelven de laatste tonen opvingen en weerkaatsten.
Geschuifel van kindervoeten - de koorles was geëindigd en we
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traden met de vroolijke kleine zangers naar buiten in het nuchterder licht en in het
gewoel der straten.
Tegenover de poort die we uitgingen stond de gevel van een der vele
oogenschijnlijk verlaten paleizen. Bescheiden duwend aan de zware deuren, die
toegang geven tot het patio traden we daarbinnen. Dit patio was bijzonder mooi.
De vierkantige ruimte was

SEGOVIA: ALCAZAR.

als gewoonlijk omsloten door een schaduwrijke, diepe arcade; de granieten pilaren
droegen schoongevormde bogen versierd met ornament en gebeeldhouwde koppen.
In den hoek tegenover den ingang de monumentale, statige trap, die voert naar de
eerste verdieping. De poortdeuren waren weer achter ons dichtgevallen, terwijl we
vol aandacht waren over het mooie patio en elkander de mooie détails er van
aanwezen. Achter ons gingen echter behoedzaam de deuren weer open en trad
een door ouderdom ietwat gebogen, kleine gestalte van een vriendelijk uitziend
heer binnen, gevolgd door een langen, nonchalant gekleeden jongeman uit het volk.
Beiden stonden zwijgend achter ons; ook kijkers, nieuwsgierigen dachten wij. Met
lichte buiging echter komt de kleine grijsaard op ons toe, vraagt ons welke taal we
spreken en of hij het genoegen mocht hebben ons het paleis te laten zien. Vaag
komt een vermoeden van deftig antiquaar in ons op, maar op ons welgemeend
‘graag’ bood de oude man een onzer met zulk een onnavolgbaar fijne hoffelijkheid
den arm aan, met zulk een ridderlijk air de grandeur ging hij voor, dat we onmiddellijk
begrepen met den bezitter van het huis - echter met wien? - te doen te hebben.
Twee aan twee, wij in onze eenvoudige
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reispakjes, bestegen we de mooie trappen, de jonkman sloeg de deuren, die naar
de eigenlijke woning voerden open en liet ons in onbewegelijke, onberispelijke, diep
gebogen houding voorbij gaan. Weinig strookte in onze oogen zijn vrij eenvoudige
kleeding met zijn correcte en keurige manieren, met zijn gracie, die ons bewoners
van het noorden wel geheel vreemd is.
Heel het huis zagen we van den ouden, beminnelijken paleisbewoner die zich
voorstelde als: Ioaquin de la Isla Fernandez, marquis del Arco. Zijn salons waren
vol zwaar vergulde meubelen, met de familiewapens in gobelin geborduurd op de
stoelbekleeding. Hij toonde ons alle kunstschatten die de wanden versierden. Hij
vertelde ons, dat hij geheel alleen woonde, vertelde van een gestorven vriend,
beroemd door het schrijven van filosofische stukken. Zelfs bracht hij ons in zijn
slaapvertrek, dat vol schilderstukken hing en waar een merkwaardige wanorde
heerschte, het bed verward lag en de dekens langs den grond slierden. De groote
naïveteit, de breedheid zich over onzen indruk daaromtrent niet ongerust te maken,
ligt geheel in het hooghartig karakter van den Spanjaard, in de onbewuste hoogheid
van zulk een personage. Ik vrees dat de meeste hollandsche huisvrouwen de handen
zouden ineenslaan, dat iemand - moge het ook slechts een man zijn - dat iemand
zoo geheel argeloos, geheel vreemden inwijden zou in zijn vertrouwdst interieur.
Bij het vertrekken reikte de markies del Arco ons de hand en zocht onder vele
boeken en papieren een brochure door hem uit het latijn vertaald van zijn gestorven
vriend. Te vergeefs rommelde onze markies in de paparassen, totdat hij zijn knecht
schelde. Alle officieele vormen vergetend begon deze volijverig en goedig naar het
vermiste boekje te zoeken, het werd gevonden en ons aangeboden door den ouden
man, die zulk een charme had door zijn keurige wellevendheid en vriendelijke
gastvrijheid. Bij het afscheid kreeg de kleine hond met zijn leeuwenharen van een
onzer huiselijk en gemoedelijk een klontje suiker, dat voor vele dieren, die in Spanje
geen gelukkig leven hebben, steeds werd meegedragen.
Aan den ingang stond weer onberispelijk en onbewegelijk de jonge man, diep
gebogen. Werktuigelijk wilden we - als kleine beleefdheid - een peseta laten glijden
in de hand van den gedienstige. Hij wees die met bijna onmerkbaar en fijn gebaar
terug. Toen we echter knikten en vriendelijk aanmoedigden keek hij ons natuurlijk
en vriendelijk aan en de peseta verdween vroolijk in zijn zak. Buiten gekomen
bedachten we welke edelgeborene ten onzent zoo algeheele vreemdelingen in zijn
huis zou noodigen en hen zou rondleiden tot zelfs in zijn onopgeruimd slaapvertrek.
Spanje is voor een deel het land van naïve, groote kinderen.
Er zijn zeer vele mooie paleizen en patios in Segovia, de laatsten liepen we graag
en ongehinderd binnen. Het voornaamste paleis of kasteel, het Alcazar van Segovia
triomfeert met zijn weerbaar uiterlijk hoog op de rotsen, het is een mooi voorbeeld
van de oud Castiliaansche burchten in moorsch gothischen stijl. Zware gekanteelde
muren alsof het voortzetting was van de steile steenmassa waarop het staat; ronde,
machtige toren; aan de vier hoeken van het hoofdgebouw kleinere torentjes; zoo
ongeveer is de totaal indruk. Groot was eens de pracht en weelde in dit kasteel,
sterk als een vesting. Als zoo vele vorstelijke paleizen werd het door brand vernield,
werd het van schatten beroofd. Heerlijk gelegen op de ver vooruitstekende rotspunt
was het een steeds weer begeerenswaardig bezit, waarom werd getwist en
gevochten. Eens werd Isabella in groote, plechtige pracht geleid buiten de poorten
van dit Alcazar en uitgeroepen tot koningin van Castilië. In deze dagen is het gebouw
ingericht tot opleidingsschool voor officieren en waar vroeger vorsten en vorstinnen
deelnamen aan hoofsche gastmalen, waar weelde
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schitterde aan gewaad en langs de wanden, waar galante feesten werden gehouden
en edelvrouwen met fier en bevallig gebaar zich de gehandschoende hand lieten
kussen door de nobelsten van het land in eerbiedige ridderlijkheid, daar galmt heden
ten dage kazernetaal langs de wanden, heerscht stroeve tucht in kale vertrekken,
daar blijven nu de deuren gesloten voor al wat bevallig is

SEGOVIA: KATHEDRAAL.

en bekoorlijk. Sobere malen aan onverzorgde tafels vervangen den vorstelijken
disch van weleer en ook vervangt nauwgezette en koele plichtsbetrachting de
fijngesponnen intrigues die ook in dit versterkte kasteel wel niet vreemd zullen zijn
geweest.
Het marktplein van Segovia heeft evenals dat te Toledo nog zijn arabisch
klinkenden naam Azoquejo behouden, afgeleid van het woord Zukh =markt. Deze
markt is ook uiterlijk niet ongelijk aan die van Toledo. De nauwe straten, die er op
uitkomen, met de hooge muren waartusschen men loopt zijn nog geheel ongerept
oud. Wel zijn de hoofdstraten gemoderniseerd en ziet men er magazijnen zooals
ten onzent die in de kleinere steden, maar de raam- en deurlooze vleesch-, vischen fruitwinkels hebben zoo iets eigendommelijk zuidelijks, dat daardoor het geheel
in geen enkel opzicht gelijkt op een onzer moderne verkeerswegen. In een der vele
bochtige straten bij een kleinen zilversmid zochten we naar ‘iets ouds’ en vonden
in de ‘rommellade’ tot onze verwondering een aantal knoopen volkomen gelijk aan
die welke men in Zeeland aantreft. Ze behoorden, volgens den winkelier, tot de
versiering van een der nationale kleederdrachten. Of deze knoopen tijdens ‘den
Spaanschen tijd’ naar Nederland zouden zijn gebracht, ('t filigraanwerk doet
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aan moorsche nijverheid denken) of dat, integendeel, onze zeeuwsche knoopen
werden geïmporteerd naar Spanje, zooals onze gobelins en zooveel werd
verhandeld; zeker is het dat ze geheel gelijk van vorm en bewerking zijn. - Evenals
in Toledo en Avila leiden de straten van Segovia glooiend naar de poorten die
toegang geven tot de stad. Voor een groot deel is de vestingmuur nog zichtbaar
tusschen het groen aan de rotsen en twee der poorten zijn nog behouden, waarvan
de San Andres de meest imposante is. Buiten Segovia is het heerlijk wandelen
onder het lommer der boomen, een weelde, die in de provinciën Castilië een
zeldzaamheid is. Een boom is voor een Spanjaard dikwijls iets overtolligs, wanneer
hij geen vruchten draagt. Toen wij in El Escorial een laan bewonderden van wilde
kastanjeboomen, haalde onze leidsman de schouders op, schudde het hoofd en
bewoog de hand met ontkennend gebaar. ‘Niente’ zei hij ‘'t is niets, je kunt de
vruchten niet eten’. In Segovia echter was vrij veel hout; de hellingen bedekt met
pijnboomen. Het klooster Vera Cruz met haar mooi gothiek versierd kerkportaal lag
blank van wit marmer op een plek, waar de schaduwen van het lommer zwaar en
diep waren; het lag verlaten en eenzaam.
Op onze wandelingen ontdekten we nog een ander klooster, eertijds zeker van
een prachtige architectuur, gerekend naar de overblijfselen. Paleizen, kloosters,
kerken, ze waren in Segovia rijk en vol pracht. De San Martin, een der oudste kerken,
boeit echter door zijn eenvoud. Onder een breede galerij, schoon van bogen en
pilaren, vielen naast diepe schaduw, groote vlakken gouden zonlicht.
Een der belangrijkste tochten van Segovia uit is naar het kasteel la Granja met
zijn prachtige waterwerken in heerlijke omgeving, ons ontbrak echter de tijd er heen
te gaan.
Weidsch zijn weer de heirwegen die van de stad uit over de bergen naar verder
gelegen dorpen gaan en gehuchten. Van zulk een gehucht teruggekeerd zagen we
Segovia in haar rijk silhouet goud tegen den avondhemel, in het verschiet de
besneeuwde toppen der bergen scherp belicht. Kudden schapen (reeds vroeg had
Segovia grooten wolhandel), geiten begeleid door kleine, vroolijke jongens, gingen
beneden ons over de zandige wegen en deden een goudachtig stof opwolken, boven
ons was de uitgestrekte hemel onbewolkt, en groengoud. De kleine jongens zongen
minnewijzen in den avondstond, alles ging huiswaarts, ging ter rust en toen ook wij
naar de stad terugkeerden, gingen wij door een der oude poorten en zagen in een
verscholen hoek de woorden: ‘toevlucht voor dakloozen’. Reeds meermalen hadden
we in de stad kleine bussen zien hangen, waarin men giften kon werpen voor
bovengenoemd doel.
In de poort stond een jonge vrouw, op de trappen hurkte een oude, vervallen
grijsaard, nog enkele andere figuren leunden tegen de wallen. Wanneer de zon nog
lager zou zijn gezonken, zou de kleine deur der poort opengaan en zouden ook
dezen in Segovia's koude nachten een dak vinden boven het hoofd.
Dien middag spoorden we naar Salamanca. Ook de bloei dezer stad ging
jammerlijk ten einde, zooals van zoovele steden, die Spanje eenmaal groot en
wereldberoemd maakten. Zeventien duizend studenten bevolkten eenmaal de
Universiteiten, twintig van de vijf en twintig werden door de Franschen verwoest en
verbrand. En wanneer men ziet wàt overbleef, kan men eenigszins gissen, welke
schatten van onnoembare waarde werden vernield. De architect die meester
wenschte te worden in zijn vak had naar Salamanca kunnen gaan, waar alle stijlen
hun hoogtijd vierden. Nu echter bleven, na de groote verwoesting slechts over de
prachtige façaden der Cathedraal, der San Estebàn en die van enkele Universiteiten.
Al deze gevels zijn van een betooverende gracie in fijne gothiek met plate-
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reske versiering. De roomkleurige zachte zandsteen leende zich uitermate tot dit
rijke ornament; op een afstand gezien gelijken de muren als met kant omhangen.
Zooals we reeds bij het stadhuis te Sevilla aanmerkten levert deze platereske stijl
het groot gevaar te veel te vervallen in bijzaken of het groot geheel eener muurvlakte
te veel te verbrokkelen tot een overweldiging van klein ornament. Op deze klip zijn
echter de bouwmeesters van het roemruchtig Salamanca

SALAMANCA. GEZICHT OP DE STAD.

niet gestrand. Met welk een rijke fantaisie voerden ze hunne ontwerpen uit: bijbelsche
voorstellingen met tallooze figuren, portretten, wapenschilden, bloemfestoenen,
zich rankende figuren, slanke spitsboogjes en pilaartjes alles in basrelief en
niettegenstaande dezen rijkdom van ornament treden reeds op korten afstand de
groote lijnen van het geheele ontwerp op den voorgrond en de versiering - de
vermooiende maar ondergeschikte - verliest zich in den hoofdvorm. Effect, diepte
van zware schaduw naast groote vlakken licht, monumentaal aspect door zwaren
eenvoud zoeke men bij dezen stijl niet, ze is meer die van den ciseleur, ze vraagt
nauwkeurige bezichtiging, het relief der versiering is zeer fijn en ondiep, de uitvoering
van de kunstig in elkaar grijpende motieven vereischt kundige, geduldige hand, de
platereske versiering zooals Salamanca die toonen kan is een fijne aristocrate wier
rijkdom schoon is en maat houdt, daardoor niet opdringt in haar luxe maar bekoort
door voorname fijnheid.
Van de nieuwe naar de oude Cathedraal is - zinnebeeldig genomen - een
geweldige stap. Reeds van buiten imponeert dit oude bouwwerk door haar forsch
uiterlijk met de drie meter dikke, strakke muren, met den achtkantigen toren en de
kleine hoektorentjes. Ze maakt een martialen indruk naast de vlak er aangrenzende
nieuwere Cathedraal. Haar voorname eenvoud behoudt zij in de overgebleven
resten binnen haar muren. Ze is ongebruikt en slechts
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ZAMORA. AVOND.

als monument wordt ze voor verder verval behoedt. Zwaar maar zeer harmonisch
is de verlaten, half duistere ruimte, enkele strak eenvoudige graftomben, de
kapiteelen der zware zuilen versierd, overigens stille verlatenheid en de ernst der
dingen, die eeuwen lang vergeten liggen.
Behalve haar mooie kerken en Universiteiten heeft Salamanca ook haar prachtige
paleizen en schoone patios. De gevels en binnenplaatsen van de Casa de las
Conchas en de Casa de la Salina, tegenwoordig Palacio de la deputation zijn wel
onder de mooiste. De gevel van het eerstgenoemde paleis is op geregelde afstanden
bezet met in zandsteen uitgevoerde schelpen van den vorm welken de pelgrims
droegen op hun mantels gaande ter beevaart naar het heilige land. Prachtig in fijne
gothiek zijn de twee ongelijkvormige vensters versierd met rijk gesmeed ijzeren
traliewerk fijn als kant, moesten deze vensters behoeden tegen mogelijk gevaar
van indringen. In de schaduw gezien gelijkt het geheel eenvoudig, maar wanneer
het zonlicht langs zulk een gevel glijdt en de schaduwen teekenen nauwkeurig het
steeds terugkomend profiel der schelpen en relief, dan krijgt de strak versierde
zware muurvlakte zulk een rijk en verrassend aanzien, dat men eerst dan begrijpt
hoe licht, spelend met schaduw met kleine gegevens toovermooie uitkomst kan
scheppen. De gevel van het Palacio de la Deputation is versierd met médaillons en
ook de vensters hebben rijk ornament dat in het zonlicht dubbel schittert. Beide
gebouwen hebben aan hun gevels beantwoordende patios rijk van versiering met
wapens boven de kolommen, die de twee boven elkaar loopende arcaden dragen,
rijk gebeeldhouwd zijn de balustraden, waarover de bewoners in gemakkelijke
houding leunen in levendig gesprek of waar ze hun bloemen begieten, die in
helkleurige potten gerijd staan op den
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ZAMORA. AAN DE DOURO.

rand. De ruimte van zulk een patio oefent steeds weer een bekorenden invloed uit;
het intieme, kalme, opgeslotene verrast telkens weer. Hoe zouden we nog dikwijls
aan alle mooie patios denken, die we weldra niet meer zouden zien.
Salamanca's ligging is evenals die van Avila en Segovia koud. Slechts drie
maanden heerscht felle zon. We waren onder den indruk, dat een scherpe wind die
hoog het stof deed opwolken een alledaagsch verschijnsel is. De stad Salamanca
doet eenigszins modern aan door de iets breeder en rechter straten, de mooie
Grande Plaza Mayor is met plantsoen versierd en heeft een feestelijk aanzien. Onder
de colonnaden, die de geheele plaats omringen is het in den avond overvol, vooral
wanneer aardige concerten de levendigheid verhoogen. Gezien van de overzijde
der rivier ligt Salamanca zeer schilderachtig. Een veelbogige, zware brug gedeeltelijk
op Romeinsche grondslagen ligt over de breede Tormes, daarachter ziet men links
de grauwe bergmassa, de verlaten wallen, rechts de stad met den mooien toren
der Cathedraal. Nog is Salamanca hoofdstad der provincie maar haar aloude roem
verdween en de stad verlatend, peinst men hoe ze moet zijn geweest voor dat haar
schatten door krijg en vuur werden vernield.
Het eigenlijke doel van onzen tocht naar Zamora was - haar oude en geweldige
brug met de drie zware poorten, de oude stad gelegen aan de breede Douro. Toen
wij echter bij aankomst onmiddellijk de rivier zochten was de brug daarover
verdwenen, slechts enkele bogen stonden verlaten in ruïne van den oever tot
halverwege het stroomende water. Dit was een overgroote teleurstelling, echter lag
de oude stad zoo mooi tegen den avondhemel, dat we geen spijt hadden van onzen
tocht. De breede, niet diepe maar waterrijke Douro schoof snel voorbij en gaf iets
weelderigs aan het landschap. Het frissche groen harer
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oevers stond helder tegen het fijne grijs der oude stad. De zware vierkantige toren
van de hoofdkerk met haar mooien zandsteenen koepel gaf een levendig belijnd
silhouet. Uit- en inwendig was deze kerk, in Normandisch gothieken stijl, vol nobelen
eenvoud, wekte ernstige stemming. Terwijl we behoedzaam onder de hooge bogen
van het ledig kerkgebouw gingen, hoorden we op eenmaal krachtig knapengeluid.
De koorles was begonnen. Gaarne bleven we toeven en wel nergens, leek ons,
hadden de kleine koorzangers zulk een muzikalen leider en wel nergens, had de
leider in zijn koor zulke heerlijke, ongerepte jonge stemmen. Bezield en in rijk geluid
klonken de tonen langs de gewelven. Als begrepen die kleinen al den jammer er
van, klonk het klagende, droeve ‘Miserere’ en bij het daaraanvolgend ‘Gloria’ jubelde
het in krachtige golven uit de jonge kelen; we zagen in het halfduister den jongen
priester vol emotie het kleine koor aanvoerend met vast gebaar. De Cathedraal had
ons ook daardoor geboeid en het geheel bleef ons als iets ernstig moois in de
herinnering. Na het verlaten der kerk, gingen we naar de resten der oude wallen en
kwam Zamora's geschiedenis en daarmede de figuur ons voor den geest van den
grooten Cid. Hier werd hij buiten de poorten gedreven en de bekende regels van
Herder's lied kwamen ons in herinnering.
‘Rückwärts, rückwärts don Rodrigo’ enz. Wanneer men de eenvoudige bewoners
ziet van Zamora, hare ledige straten, de ruïnes van de eenmaal zoo machtige brug,
de verbrokkelde vestingmuren, dan doet ze weinig denken aan een stad weerbaar
en sterk; de burgers geducht en krijgshaftig; ook hier gaan de gedachten naar de
tijden van weleer ook hier gist men slechts Spanje's grootheid door haar
indrukwekkende resten, door haar historie vol hartstochten.
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Drie liederen van Isoude
door P.C. Boutens
I
Ineens, geschoten in de vlucht,
Met sidderende vlerken viel
De wind op de avondlichte zee Als zwevende in alomme lucht
Staat op haar spiegelbeeld de kiel
Vlak voor de langbegeerde reê.
In koele schaduw van de wolk
Ligt onbereikbaar na de stad:
Een wakkre droom van ijdle zorg....
'k Zie in de dwarse straten volk,
Den bleeken slinger van het pad
Dat opgaat naar de steile borg.
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Mijn handen wringen van den boeg:
Lief, hier schiet alle will tekort....
Denkt gij mij ver? - weet gij mij na?...
Ik kom te laat, gij gaat te vroeg:
Geleidlijk als de schemer wordt,
Voel ik u sterven waar ik sta.
Was dat de stilte die ik hoor?
Het kloppen in mijn eigen borst,
Dat zet de luchten in geluid,
Dat roept zijn echo in mijn oor?....
Het is de doodsklok van een vorst....
De klokken luien Tristan uit.
Over de waatren spiegelblind
Huivert de zwarte rimpling aan;
De zucht verzwatelt in het want;
Diep in het scheepsruim kreunt de bint;
'k Voel onder mij het dek vergaan....
Wij zijn nog vóor den nacht aan land!
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II
Nog adem ik de zoete lucht;
Nog waakt mijn oog, nog treedt mijn voet;
Nog drinkt mijn oor het laag gerucht;
Nog zingt in 't hart het blijde bloed Hoe ligt de wereld vreugdeloos:
Gij naamt mij allen luister heen!:
Den glans van 't licht, den reuk der roos Ik ben alleen, ik ben alleen!
Op uit 't verkoolde leven vaart
Al glorie bloede- en vlammerood,
Een vuren wolkkolom die gaart
Boven de deur van open dood....
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Ik kom - de strakke wand wordt licht
Van ziende venstren zonder tal:
Weêrzijds uw blinkend aangezicht
Herken ik mijne dooden al!....
Gelijk bij 't klimmen van de maan
De bleeke sterren van den nacht
In lichte donkerheid vergaan Uw glimlach blijft alleen en wacht....
O lief, wat slaap zal de onze zijn:
Niet meer gestoord en eeuwig saam!
Voor dezen droom wordt de aard te klein,
Voor deze rust is hier geen naam!
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III
Nog eenmaal stijgt de donkre droom
Van leven tusschen u en mij.
Hoe waad ik door den diepen stroom?
Hoe haal ik veilig de overzij?
Met 't zeil dat neêrsuist aan mijn voet De steven buigt de haven in Zinkt al mijn ongeduld en moed....
O zoetste dood - o wrang begin!
Het schemerschim van 't schip legt aan.
Niemand verwellekomt de bruid.
De stille manschap maakt mij baan.
Van 't gangboord glijdt de loopbrug uit...
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Een diepe slaap valt over mij:
Op blinde vleuglen opgericht
Zweef ik aan duister volk voorbij.
Een nevel sluiert mijn gezicht.
Hoe wordt de ziel zoo leêg, zoo licht?
Komt zij nooit arm genoeg en bloot?:
Al levens last, al levens plicht
Verzinkt zij als een schip in nood....
Uit naë verte vloeit geluid
Van klokken en van stemmen saam,
Als zong op hemelhooge luit
Het eindloos lied van uwen naam!
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Een beroerde maandag,
door Stijn Streuvels.
De zondag was voorbijgegegaan, juist gelijk alle andere zondagen.
In den voormiddag was er de gewone beweging geweest van menschen, die stil
en op hun best gekleed naar de hoogmis komen. Daarop was de roerlooze stilte
gevolgd, die altijd heerscht binst de plechtigheid van den dienst in de kerk, als over
heel het dorp al de huisdeuren gesloten zijn en er geen mensch te zien is op strate,
- als de velden zoo verlaten liggen en de negen kloppen der consacratie galmen
door de lucht, alsof er een wonder gebeurt over eene uitgestorven wereld. Daarna
was er het gewone rumoer in de herbergen ontstaan en de samenscholling van
menschen, die wat blijven praten op het kerkplein of op straat. En eindelijk was het
de algeheele stilte geweest te middage wanneer iedereen aan tafel zit of zijn
noendutje pakt.
In de eentonigheid van dien zomerschen namiddag waren er eenige schaarsche
wandelaars die zonder geruchte voorbijgaan; eenige wijvetjes waren, gelijk altijd,
naar de vespers gekomen en daarna weer naar huis getrokken; en het dorp had
zijn gewone uitzicht gehad gelijk alle zondagen - een uitzicht van rust en ingetogen
stilte en stemmige vroomheid. De dorpsstraat was verlaten, doodsch en de
huizengevels geleken roerlooze gedaagde dingen zonder leven, op twee reien
geschaard met in- en uitsprongen de bocht vormend van het driehoekige dorpsplein
met de opening al weerskanten die uitleidt naar de verte, naar het vreemde en
onbekende, met de mogelijkheid toch van alle opening: dat er van uit dat ongekende
onverwachts iets wonders kan opdagen, iets dat heel die gewone, vaste
vreedzaamheid ineens kan opschudden en het stille dorp in rep en roer stellen.
Maar nu noch ooit was dat wondere, dat ongewone opgedaagd. Het dorp lag verre
van alle verkeer en buiten alle groote verbinding of gemeenschap, als een wereld
op zichzelf.
Tegen den avond echter was er wat beweging ontstaan; alwie voor de strave hitte
naar binnen gevlucht was, kwam nu naar buiten een asemke scheppen of zich wat
verkoelen op den drempel van de voordeur.
Als bij toeval hadden de jongens der verschillende wijken elkaar ontmoet en
waren, zonder afspraak, als door ingeving, samengetroept op het kerkplein, omdat
het wel geschikt was tot speelplaats.
Bezig en verlaân, gelijk altijd waren ze beginnen loopen en springen, tieren en
roepen en ze zetten 't eene spel in na het andere, zonder staken. De plaatsenaars
stonden dat goedsmoedig aan te zien, omdat ze niets anders te doen hadden en
enkele boeren die met de koelte op staminé gingen, bleven een stonde staan om
de doende jongens te aanschouwen.
Aan 't hekkenpoortje van het hovetje had de kosterin een praatje geslegen met
de stoel tjeszetster, tot dat de eerste in haar huizeke en de andere aan den hoek
der straat verdwenen was.
Trezeke Vergote en Lote Sagaert, de twee oudersche jonge-dochters die daar
diep bachten het donker steegje samen in haar huizeke woonden, waren ook naar
buiten gekomen en nu zaten ze daar, elk met de handen onder den voorschoot, op
den arduinen steen, als twee houtene beelden, van weerskanten de zwarte opening
die als een donker gat geleek in den witten muur waar het overwelfde steegje op
strate uitgaf. Omdat ze daar heele godsche wekedagen opgesloten zaten op het
koertje waar ze nooit zon of maan zagen, kwamen ze 's zondags geern uitgebezen,
als twee spinnekobben, aan den rand van het steegje, waar ze dan zagen wie er
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tijd hadden, bij haar kantkussen, en babbelen
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en overleggen konden al wat er haar in en door 't gemoed ging, voelden ze nu geen
lust om iets te zeggen en geen behoefte; 't was beter stilzwijgend te zitten nu dat
ze ‘kijken’ mochten en de oogen werk hadden om alles te zien. Ze zaten er half
vreesachtig en verkozen onopgemerkt te blijven in hare eenigheid, bijzonderlijk
bang dat ze waren voor de dorpsjongens. Maar nu scheen er geen gevaar bij, de
knapen waren zoo bezig dat ze niemand en zagen tenzij malkaar. Dat leed alzoo
tot dat het begon te deemsteren. Trezeke was beginnen wikkelen in de
voorbedachtheid om haar avondfrikotje gereed te doen; terwijl Lote integendeel
verslonden scheen en van ure of tijd en wist.
- Zouden we niet binnen gaan? had Trezeke gevraagd.
- Is 't al zoo late? - w'hebben nog tijd om te slapen, had Lote geantwoord.
Trezeke had nog wat gewacht, was dan naar binnen getrokken om 't eten gereed
te doen en was 't dan komen zeggen naar buiten.
- Och! laat mij gerust met uw eten en uw gejaagdheid; gunt ge mij hier geen beetje
ruste als ik geern blijve?
- Wel, zit er zoolang ge wilt! had Trezeke gezegd en was alleen opgetrokken, had
gegeten, en moe van 't wachten, verbaasd door den gekken inval van Lote die daar
koppig en tegen alle gewoonte in wilde blijven zitten, ging Trezeke eindelijk alleen
te bedde.
Met den avond was 't geruchte en 't geweld der jongens nog aangegroeid en dan
ineens was 't gevallen - ze trokken elk naar huis. Van toen voort was er niets meer
gebeurd, of van alles wat er gebeurde had er niemand iets gezien of vermoed, nu
was alleman in huis of te bed reeds, want morgen zou het vroeg dag zijn en veel te
werken.
Lote was ook allang naar binnen. Hier en daar had er nog wel een lichtje gepinkt,
maar 't eene voor, 't andere na, waren ze allemaal uitgegaan als doodkeerskes.
Toen de maan bachten den kerktoren kwam uitkijken lag het dorp als uitgestorven
en stonden de witte gevels waarin de gelokene vensters blekten, als doode dingen
die nooit het leven gekend hebben en het licht der maan over het dorp zelf, scheen
nutteloos en tot niets te dienen.
***
's Maandags morgens heel vroeg al, was het begonnen. Hoe het begonnen was en
waarmede, wist niemand te zeggen.
Als bij toeval had de kleermaker over de straat gekeken, toen hij zijne slagvensters
opende en hij had gezien hoe Pee Praeters stapaan, blootshoofds en zijn voorschoot
aan, over de plaatse trok, rechte den Driesch op.
- Wat mag er den timmerman schelen, dat hij zoo vroeg uitzet en hij ziet er niet
welgezind uit, had de kleermaker gezegd tegen Fiene, zijn wijf.
Wat later, juist als Wieze uit de smisse de zulle van haar voordeur ging afdweilen
en 't plankier afspoelen, zag ze Lote Sagaert uit het donker steegje komen, geladen
met pakken en paanders, juist gelijk iemand die verhuist. Wieze bleef een stonde
staan, benieuwd en erop uit bovenal om er 't fijne van te weten, was 't dat er nieuws
te speuren viel. Met een plotsen inval liet ze haren dweil vallen.
- Smid, 'k loop om een brood bij den bakker! riep ze naar binnen.
't Was effen twee huizen verder en eer ze er nog aan dacht een brood te vragen
was 't er al uit:
- Meelnie, haast u zeere! Lote Sagaert is op de vlucht!
's Bakkers wijf had effen den tijd om buiten te springen toen Lote juist ging
verdwijnen bachten 't kerkmuurtje.
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Een stonde bleven de twee wijven elkander bezien om te weten: of 't waar gebeurd
was! En in haar voldoening omdat ze de eerste waren om 't nieuws te vertellen,
vergaten ze te vragen en te veronderstellen wat er met die twee ‘notekrakertjes’ wel
mocht gebeurd zijn.
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Lote en Trezeke waren twee oudersche jonge-dochters, zonder bloedverwanten,
d'eene noch d'andere, die op 't gedacht gekomen waren bij elkaar te gaan inwonen,
't geen ze nu al een tiental jaren gewend waren. Of er daar soms woorden vielen
of wel eeuwigdurige vrede heerschte tusschen die twee, en wist niemand, want ze
woonden daar zoo diepe weggesteken in haar huizeke dat bachten de groote huizen
gedoken zat en waar men slechts langs de overwelfde steeg, die onder 's bakkers
zijdsgevel doorliep, aan kon geraken, zoodat er nooit straatjongens of onbekwame
bezoekers aan de voordeur van dat huizeke gerochten of door de vensters kwamen
kijken. Iemand die 't niet wist zou nooit vermoeden dat er binnen die steeg nog
menschen woonden. Alevenwel stond Lote bekend als een wijf met haar op de
tanden en alwie de twee te zamen zag, kon allicht raden wie er de baas was van
thuis, want Trezeke zag er een vernukkeld, gedoezig ding uit, dat altijd tevreden
scheen en een gestadigen glimlach op het verrimpeld wezen hield. 't Was ook
geweten dat die twee van in haar hol waar ze zon of maan en zagen, toch alles
wisten wat er op 't dorp gebeurde en het veelal uit te panderen droegen blij dat ze
waren als 't de moeite waard was 't geen ze vertellen mochten.
Maar nu was 't een heele nieuwigheid: Dat er eens iets met haar zelf gebeurde!
en Wieze en Meelnie brandden van verlangen tegen dat 't uit zou komen. Wisten
ze maar aan wie gevraagd, maar 't was nog te vroeg.... en wie zou er iets van weten?
- 'k Zal het wel uitgaan! beloofde 's bakkers wijf, eer dat 't noen is, weet ik het al
te verluiden!
- 't Is nog lang eer dat 't noen is, merkte 's smids wijf.
Maar er was nog niemand op straat. Toch! daar aan 't hoekje stond Jan, de baas
uit de ‘Malve Maan’ vóór zijn deur, te klappen met den kamslager en Free, den
kerkbaljuw en den champetter. Ze stonden in een troepje bijeen, halfluide te
mompelen en met een inzichtig knikje van haar hoofd en een snokje van haar rechter
oogwimper, duidde Zale, 's champetters wijf, alover de strate, naar de bakkerin dat
er iets op handen was.
- Ze hebben het ook gezien! zegde Wieze, - heel 't dorp zal 't gaan weten.
Maar Zale deed opnieuw teeken met het hoofd in de andere richting alwaar ze
moesten uitkijken. En daar zagen zij Agnus, den schoenmaker, die nog met al zijne
zondagsche kleeren aan, lijvelijk op en neer, over 't plankier wandelde, voor zijne
deur. Zij zagen dat hij nu en dan stilhield en zijn oor legde tegen 't sleutelgat of wel
er door trachtte te loeren.... dan herbegon hij zijne wandeling. Dat moest al een
heelen tijd aan den gang zijn, want ze schenen dat daar af te spieden aan de ‘Halve
Maan’ met stijgende belangstelling en ingehouden leute.
Voor Treze en Meelnie was dat eene nieuwe reden tot verbazing.
- Wat gaat er daar nu ook om? vroeg de eene.
Maar gedreven door groote nieuwsgierigheid, alletwee, schokten ze de handen
diep in de schortezakken en ze staken met groote stappen de straat over naar de
‘Halve Maan’ om te vernemen wat er met den schoenmaker haperde en medeen
te vertellen van Lote Sagaert. Daar werd haar met halfluide woorden en inzichtig
spotgemompel medegedeeld, dat Agnus zooeven maar, was thuisgekomen en dat
hij schildwacht stond.... omdat Wanne de deur niet wilde open doen. Hij had al
geklopt, maar 't hielp niets: ze gebaarde het niet te hooren.
Wat zou Agnus doen? Moest hij daar heel den dag blijven wandelen, wat een
spektakel ware dat op de plaatse?!
De schoenmaker had het al gemerkt dat ze ginder met hem bezig waren, maar
hij veranderde niets aan zijnen gang.
Terwijl vezelden de anderen en bleven met nieuwsgierige spanning de oogen
gericht op den raren wandelaar.
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Toen, opeens, begon Agnus ongeduldig te worden - hij scheen een besluit te zullen
nemen. Plots hield hij stil bij de deur, hij loterde nu met geweld aan de klink, luisterde
en ging dan verder op eene der vensterluiken kloppen, dringend en kwaad. Alles
bleef even stil in huis - er gebeurde niets.
Uit het troepje nieuwsgierigen ging er een halfluide lach en dat scheen Agnus het
teeken dat het nu genoeg was. In een gramte keerde hij alles en zijn huis ook, den
rug toe en vertrok met groote schreden, de plaats af. Maar nu ging er een algemeen
gelach op achter hem en een uit den troep riep:
- Agnus, g'hebt gelijk, jongen!
Op dat zeggen draaide Agnus zich om, keerde haastig terug en zonder overletten,
in een vlaag van drift, haalde hij zijn jacht en stampte met de zool van zijn voet tegen
de voordeur dat ze van den eersten keer uit hare hangsels vloog en vierkant
omtuimelde. Hij schreed er over, stapte naar binnen en zag naar niets om.
De wijven deden voorzichtig een paar stappen want ze verwachtten dat er nu iets
gebeuren ging en dat Wanne zich zou laten hooren. Mogelijks zou zij het op hare
beurt ontgelden! Wellicht vliegt ze nu zelf, in haar nachtgewaad, de straat op!?
Zij luisterden, maar alles bleef stil - de deur bleef daar liggen, overkant in de
opening.
Toen juist kwam Naas Speleer, dat hij met zijn bakte op den kordewagen, van
den Driesch af naar de bakkerij kwam. Hij keek maar aardig op en scheen half
teleurgesteld naar de menschen die daar samengeschold stonden en met iets bezig
schenen; juist gelijk iemand die waant iets nieuws mede te brengen en verneemt
dat de nieuwigheid er al af is.
- Naas, ge komt juist te laat om iets te zien! riep de baas uit de ‘Halve Maan’ hem
al tegen, om de eerste te zijn.
- Wacht maar, man, 't ergste komt nog achter, 't spektakel is nu al binnen!
- Wat is 't? vroeg Naas die nu gewaar werd dat 't ander nieuws was dan 't geen
hij meende te verluiden. Ze vertelden 't geen ze daareven gezien hadden.
- Agnus! meende Naas, koel weg, 'k weet waar hij 't gepakt heeft! Hij was er niet
alleen! Alle drie Praeters gasten zitten te drinken in den ‘Maandag’ en Pee heb ik
daar ontmoet, dat hij zijn zeuns naar huis ging halen.
- Ha! 't is daar dat Pee zoo haastig naartoe ging! Hij zag er gebeten uit! zei de
kleermaker, die nu ook in de ronde getreden was.
- Als hij ze maar naar huis krijgt! riep 's bakkers wijf.
- Als hij maar zelf niet blijft plakken! riep eene andere.
- Dáár zal de schoenmaker heel den nacht gezeten hebben! beweerde Naas.
- Laat ze maar thuis komen; daar zal 't me iets zijn met Zalia!
Toen kwam de koster met zijn baardeloos gezicht en zijn sleutelbos rinkelend,
uit zijn deur en ging recht naar de kerk waar hij de middeldeur opende. In 't
voorbijgaan had hij de menschen daar zien staan babbelen; hij vermoedde dat er
iets gaande was en hij zou 't wel gevraagd hebben maar om zijne weerdigheid had
hij zijne nieuwsgierigheid ingehouden en was zonder omzien doorgestapt.
Korts daarna galmden de negen kloppen uit den toren die verkondden over geheel
het dorp dat de dag was ingezet. Seffens daarop viel de stilte weer in. Maar nu
gingen hier en daar de huisdeuren open en overal kwamen wijven of meisjes naar
buiten in haren onderrok en met hangende haar, ongekamd, ongewasschen gelijk
ze uit het bed gekomen waren, openden de vensterluiken, legden ze vast aan de
klinken en om niet gezien te worden in haar ondergoeds, haastten zij zich naar
binnen. Maar van toen voort werd er overal van bachten de gordijntjes geloerd om
te weten wat er aan de ‘Halve Maan’ wel mocht gaande zijn, zoo tijdelijk. Daarna
kwam er ook al hier en
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daar een mannemensch buiten of op den drempel staan, ze keken eens rond in de
lucht naar 't weer en dan naar die ongewone samenscholling ginder aan den hoek.
Op alle vervaakte wezens stond de nieuwsgierigheid en de plaatsenaars gingen of
wel terug in huis om hunne veronderstellingen uit te spreken tegen de vrouw, ofwel
ze kwamen de bende vervoegen om te weten of er soms.... een ongeluk gebeurd
was?
Bijna te gelijkertijd kwamen de smid naar buiten en de bakker. De smid meende
dat zijn vrouw wat lang wegbleef met 't brood en hij was moe van wachten naar de
koffie. De bakker was uit zijn ovenbuur gekomen omdat er geroep was van klanten
in den winkel en nu kwam hij met de handen klaar deeg, misnoegd, zijn bestoven
wezen toonen en vroeg in zijn eigen: waar Meelnie nu toch geloopen was!
Die twee kwamen dus ook maar rechtuit nader, met 't gedacht dat er iets te
vernemen viel.
Wiezeke was toen juist bezig met vertellen 't geen ze gezien had van Lote Sagaert
en daarop volgden nu de nieuwe gissingen.
Halfvolgroeide meisjes, barrevoets, opgekrompen voor de koelte van den uchtend
met een doekje over de bloote armen toegenepen over de borst, of knechtejongens
met de broek op hun hemd, bibberend en met samengekrompen schouders, van
overal kwamen ze voorzichtig bijgetrimpt met groote verwonderde oogen. Ze
drumden tusschen de menschen en keken eenieder in 't wezen om te raden 't geen
er gebeurd was.
Elk zegde zijn woord en in de stilte die daartusschen inviel, of als er iemand
zoetjes eene rare bemerking miek, ging er een ingehouden lach. De baas uit de
‘Halve Maan’ die bijzonder in zijn schik was, had al een eerste pijpke gestopt en
een pluime blauwendige rook kronkelde boven de hoofden uit en verging in de
aamstille lucht.
't Was voor eenieder tegen de verwachting uitgevallen dat er ginder in 't deurgat
van den schoenmaker niets gebeurde; de omgevallen deur bleef er als 't eenige
bewijs en de reden der stille opschudding. Ze bleven toch nog altijd al ginder uitkijken.
Met een stootje van den elleboog duidde Wiezeke aan heur buurvrouw dat ze in
de aangewezen richting zou kijken. En als die twee den pastor zagen verschijnen,
vluchtten ze als twee verjaagde eenden naar huis om in de menigte niet gemerkt
te worden.
De pastor stapte traag over 't wegelke van zijn voorhof, zijn brevier aan 't lezen.
Hij trok het ijzeren poortje achter hem toe en kwam al over 't kerkhof naar de sacristie.
Zijn hoofd en schouders staken boven den opperrand van het lage muurtje uit; maar
zijn driebek stond diep over zijnen voorhoofd en hij was zoo bezig in zijn boek dat
hij tegen zijnen neus hield, dat hij niets merkte van 't geen er op de plaats gaande
was.
- Zal hij opkijken? was de ingehouden vraag van al die daar stonden. En in de
verwachting voelden zij een ongemak om daar in bende gezien te worden door
hunnen pastor.
Hij keek niet op en verdween in 't deurgat der sacristie.
De smid trok ook naar huis en Naas Speleer reed met zijn kordewagen naar de
bakkerij. Het groepke dreigde alzoo geheel uiteen te gaan, maar op den stond kwam
de schoenmaker op zijn wekedaagsch met 't schootvel aan, zijne slagvensters open
doen. Hij stapte over de deur die in den weg lag, als een koppigaard die zijne daden
niet erkennen wil.
Alles scheen nu afgeloopen en 't belang was vergaan, maar met 't eerste kloppen
voor de vroegmis kwamen er weer menschen over de strate die evengauw het hoofd
bijstaken en al de geschiedenissen moesten opnieuw verteld worden. De
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gingen voorbij zonder stil te houden; de eersten achtten zich te groot om hunne
nieuwsgierigheid te laten blijken en de anderen bekommerden zich niet om 't geen
er mocht gebeurd zijn - ze zouden het nieuws wel vernemen ergens bij de koffietafel
of in 't stille gefluister tusschen vier oogen in een straatje bachten de huizen. De
nonnekes uit het klooster kwamen afgedreven als een vlucht zwarte vlinders met
de vendels harer lichte faliën waaiend in den troep. Zij keken wel schichtig uit in 't
voorbijgaan, maar hielden zich alsof ze niets gemerkt hadden; zuster Sarlotte echter,
de oudste van de vijf, die 't doen mocht omdat ze oud was, en ingeborene van 't
dorp - want 't waren toch al goede kennissen en ze waren allen door haar school
gegaan, die getrouwde kerels - zij bleef staan en zonder schroom vroeg zij ten
hoopewaard in: wat er gebeurd was? En als iemand die recht heeft er alle belang
in te stellen, luisterde ze heel het relaas af van 't geen haar langs drie, vier kanten
werd medegedeeld.
- Zulke dingen gebeuren den maandag! zegde ze gelijk iemand die vol
ondervinding is en ze ging nu haastig de zusters vervoegen die al in de kerk waren.
Had ze 't maar geweten, de brave non, dat er aanstonds nog meer nieuws zou
te vernemen zijn, ze ware voorzeker zoo haastig niet vertrokken. Want nu kwam de
knape uit 't gemeentehuis, op zijn kloefen en in zijn baaimouwen naar buiten en als
hij gehoord had 't geen al zoo dikwijls verteld geweest was dien morgend, begon
hij met een wezen waar de voldoening op straalde om 't belang dat zijn eigen
mededeeling zou verwekken.
- Dàt is allemaal niets: begon hij. Weet ge wie er in 't stadhuis zit, al een paar
uren?!.... Hij wachtte een wijle om de aandacht te scherpen.
- Vrouwe Cannaert! de boerinne van 't Groot-hof.
- En wat doet ze daar? vroegen er twee, drie tegelijk.
- Ze zit daar! Ze is thuis weg; de schoondochter die bazinne wil spelen en de oude
die bazinne wil blijven. En de knape vertelde in twee drie grepen 't geen hij van de
boerin gehoord had: hoe 't daar van 't begin af al ruzie was met de jonge vrouw en
dat haar eigen zoon met dat vreemd schepsel samenspande tegen zijn moeder en dat ze weg wilde, liever naar 't klooster bij de oude wijven dan weer naar 't hof.
Dat was grooter nieuws en de spanning was weer gewekt. Nu wilde iedereen om
ter zeerst zijn oordeel uitspreken over de handeling van den zoon en de
schoondochter en 't besluit was: meewonen deugt nooit en uw goed afteekenen eer
ge sterft is 't slechtste dat iemand doen kan!
- Wel, vrouwe Cannaert! in heuren ouden dag, nu nog moeten dompelen! ging
het.
- Ze heeft gelijk - ze kan heur volk niet te veel schande aandoen! dat ik het ware!
riep eene andere.
- Ik en zou uit den weg niet gaan voor mijne kinders!
- Wat zoudt ge doen? een vreemde meesteres in huis en als ge uw recht hebt
afgestaan, moogt ge u niet meer bemoeien..
- Dàt is de dwaasheid: u ontkleeden eer ge slapen gaat....
- En in 't begin was het àl boffen met de schoondochter -: er was nergens zulk
eene.. 't was van: Moeder neem een eitje; moeder hebt ge suiker in uwe koffie?....
moeder, moeder....
- Ja, 't is lange als de wind in 't zelfde gat blijft blazen en 't is gauwe verkeerd. Elke zot zijn kot!
- Kweekt dan al jongens en werkt heel uw leven erger dan een slaaf en zijt dan
al boerinne van 't Groot-hof om in uwen ouden dag te moeten vluchten en naar de
parochie om hulpe te komen.
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schen gang kwam storen, was het nu erger dan een misdag als er rumoer in de
lucht hangt en iets dat de menschen onweerstaanbaar op strate dwingt te blijven
en van hun gewone bezigheid trekt.
De menschen bleven uitkijken nu al den kant van 't gemeente-huis alsof er van
ginderkant nu iets te zien was, maar inwendig groeide het tot overtuiging bij een
ieder: dat er nog ander dingen te verwachten waren - dat sommige dagen, 't eene
't andere veroorzaakt tot een heele reesem gebeurtenissen die onafhankelijk schijnen
van elkaar, en toch maar gevolg zijn van ééne oorzaak. Die maandag was zoo
wonderlijk begonnen zoodat er nu, dat de zaken toch uit hun schakels waren, van
alles te gebeuren stond.
- Gij zult het zien, we vernemen wel nog iets anders! verklaarde de baas uit de
‘Halve Maan’; dat is betrapelijk, 'k voel het aan me-zelf, als ik iets zie gebeuren
buitengewoons, ben ik ook gedreven om raar te doen. 'k En heb van nu al geen
werken in 't zin voor vandage.
- Dat gebeurt aan veel menschen, den maandag, merkte de champetter.
- Als er een koe haren steert opsteekt, bijzen ze allemaal! beweerde een oud
manneke.
- Ik zou nog willen Pee Praeters zien die zijn drie zeuns naar huis brengt! merkte
de kleermaker.
Dàt was nog iets dat ze verwachten mochten.
- 'k Wil dat ik een vliege ware en onder tafel zate als dat viertal thuis komt! zegde
de bazin uit de ‘Halve Maan’, al was 't maar om Zalia aan 't werk te zien!
De mis was gedaan en de menschen kwamen rekewijs de kerk uit.
't Meerendeel die in den troep stonden, wilden nu op straat niet meer gezien zijn
en trokken voorzichtig naar huis. De kleermaker alleen die geen lust gevoelde op
zijn tafel te gaan zitten, bleef bij den baas en de bazin staan praten. Fiene, zijn wijf,
was ongemerkt vertrokken.
De burgemeester bekommerde zich weer niet om 't geen er kon gebeurd zijn op zijn gebloemde sliffers trok hij naar huis. Ivo Decock, de rentenier, die anders
niet wist hoe zijn tijd dooddoen, verzuimde ook de kans het nieuws te vernemen,
want hij vreesde dat hij op 't einde een druppel zou moeten drinken, de gierigaard.
- Die herbergiers zijn altijd op hun eigenbaat uit, meende hij en hij vertrok zonder
opzien.
De secretaris die de groote man was of wilde zijn, achtte het beneden zijn
weerdigheid straatnieuws op te vangen.
- Al wat 't vernemen weerd is, komt op 't gemeentehuis terecht! was zijn meening.
En alhoewel zijn vrouw er fel op gesteld was iets van hem te vernemen als hij van
straat kwam, wilde hij haar die voldoening niet gunnen.
Naas Speleer was zoolange blijven kouten bij den bakker en nu stak hij weer over
met zijn kordewagen recht naar de herberg en hij met den kleermaker en den
champetter trokken samen binnen om een druppel te pakken.
Terwijl Colette de glazen volschonk, stopte de baas een nieuwe pijp en kwansuis
ging hij bij 't venster al boven de kijkweere staan loeren om te zien of er niets
gebeurde. Eenigen tijd later kwam de pastor uit de kerk; gelijk iemand die tevreden
is na volbrachten arbeid stapte hij nu losser en met 't hoofd rechtop, rondziend door
de straat. Op zijn wezen lag de voldoening om den genoegelijken dag dien hij voor
zich had en ook wel 't verlangen naar de warme koffie en de boterhammen van 't
versche wittebrood waar zijn nuchtere maag op gesteld was. Hij keek de lucht in,
als 't ware om den blijden zomerdag te groeten waarover hij nu vrij beschikken
mocht, want hij vermoedde toen nog niets dat hem verontrusten kon.
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kwam ze vooruit. 't Was met moeite dat haar volgekropt gemoed het uitbrengen
kon:
- Meneer Pastor, zoe-je als 't u belieft, ne keer willen binnen komen?
- Wat is er, Wanne? vroeg de pastor verwonderd, maar hij had enkel een stap te
zetten en nog meer verwonderd keek hij op de verongelukte voordeur die Wanne
nu uit den weg had gesleurd en die plat ter aarde lag over 't plankier.
Zijn eerste gedacht was dat er dieven gekomen waren binst den nacht maar
tezelfdertijde kwam de bemerking bij hem: wat kunnen dieven hier komen stelen bij
den schoenmaker? Een ongeluk dan?
Agnus zat op zijn pikkel zijn pekdraad te trekken en den groet van den pastor
beantwoordde hij met een knuf, zonder op te kijken. De kinders zaten met de voetjes
op de stoof in stilte, vol bange verwachting om 't geen er nu gebeuren zou. Wanne
scheen op den stond geheel hersteld en op heur wezen was er geen schijn meer
van meewarigheid, integendeel. Ze stelde de vuisten op de heupen.
- Zie hem daar zitten! menheer Pastor, riep ze. Zou-je hem Ons-Heere niet geven
zonder biechten?! Hij heeft geheel den nacht 'k en-weet-niet-waar gezeten! Hij is
daar pas thuis gekomen - thuisgekomen, neen, ingebroken gelijk een booswicht!
Hij heeft staan tempeesten en heeft de deur ingestampt als een bezetene! Als ik
hier met de kinders een heelen nacht in doodsangst gezeten heb, komt meneere
binnen en als de deure niet rap genoeg opengaat, stampt hij ze in! 't Is verschrikkelijk,
meneer pastor; 't en kan alzoo niet blijven duren!
Al haar gramte had de vrouw in één adem uitgekreten en bij 't laatste woord, was
haar gemoed vol gekomen en nu stond ze te snikken bachten heur voorschoot.
Agnus keek aleens niet op, hij zat koppig, verstokt en naaide alsof er vliegende
haast bij was.
De pastor stond daar tusschen die twee als de middelaar en scheen in beraad
hoe hij het aanvangen zou.
- Kom, kom, Wanne, zei hij. Dat is een ongeluk, maar nog geen dood. Agnus mag
dat niet doen; wat komt er van dat uitzitten tenzij al dat niet en deugt; - en toen nog
voor een getrouwden man! En dat geweld en komt nievers te pas.... Maar g'en
moogt uwen man niet buiten sluiten ook - dàt is het kwaad nog erger maken, dat
geeft schandaal voor alwie 't ziet!....
- Wat moet ik doen? meneer pastor, ik ben allang veel te goed geweest en heb
alle middels in 't werk gesteld. Ho, hij zal onzen ondergang zijn en 't is altijd op mij
dat het valt! - 't Is alle stappen te doene, meneer pastor!
Agnus richtte 't hoofd en keek leelijk alover zijn schouder om 't geen met de
welbekende waarheid streed, te weerleggen, maar hij achtte 't de moeite niet weerd,
of onmogelijk en op den stond berustte hij en wrocht voort.
- Kom, Agnus, zegde de pastor, die zocht er een einde aan te maken, wees nu
eens verstandig - de zondagen zijn dàarvoor niet ingesteld - ge moogt een pinte
drinken met mate, in eerlijkheid, maar kom op tijd thuis en peist op vrouw en kinders
die thuis zitten in verlegenheid, terwijl gij alzoo zit te nachtuilen in slemperij; en wat
deugd hebt ge daarvan? Den maandag zijt ge ziek....
Agnus richtte zich weer als om te zeggen: zie ik er misschien ziek uit? De pastor
vervolgde:
- En uw zuurgewonnen geld.... en daarbij, ge moet weten dat gij op de plaatse
woont, dat de menschen u zien en dat ge schandaal verwekt en verergernisse geeft
- ge moet zorgen voor de eere van de parochie. Wat gaan ze nu denken al die uw
voordeur zien omverre liggen? Dat ze dat al moesten doen gelijk gij, ons dorp zou
vermaard worden als een steertsterre! Ge moet ook zorgen dat er vrede is in uwen
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al dat krakeel. Beloof nu eens aan uwe vrouw dat 't de laatste keer van uw leven
is; - dat 't nooit meer gebeuren zal en dat ge alle zondagen ten negen ure thuis zult
zijn.... en 't wordt een paradijs in uw huis.
- Een paradijs! herhaalde de schoenmaker binnensmonds.
- Ja, als hij dàt wilde doen! kermde Wanne, maar 't is zoo gauwe vergeten: een
keer dronkaard is altijd dronkaard, en wij, arme slooren zijn er de slechtste mêe. O!
menschen, meneer pastor - had ik het maar geweten! maar wat weet een schaap
van een meisje aan negentien jaar! En schoone kouten dat ze kunnen en beloften
doen, die leelijkaards, die judassen!....
- Alzoo niet, Wanne! suste de pastor. Het kwaad is nu bedreven en voor alle
zonde is er vergiffenis. Gij moet nu de eerste zijn om te vergeten en denk maar aan
ons-Heer, die heeft ander dingen verdragen, voor ons, en daarbij nog: we hebben
allen onze fouten en gebreken; tracht eerst overeen te komen en wees zachtmoedig,
anders is er geen vrede mogelijk. En gij, Agnus, doe gelijk ik gezegd heb, jongen.
Kinders, brave zijn, newaar en op tijd naar schole! Zoo, nu moet ik voort - doe uw
beste van wederkanten en 't zal wel gaan. Dag kinderkes, dag Wanne,.... dag Agnus.
- Dag, meneer pastor, antwoordde Agnus en hij herzette zich op zijn pikkel om
voort te werken.
- Bezie me dàt! zegde Wanne toen ze den pastor uitgeleide deed en ze wees
naar de verongelukte voordeur; de menschen zullen er schande van spreken.
- Ge moet dat seffens doen herstellen, Pee Praeters zal daar gauw mee gedaan
hebben, zegde de pastor.
Drie stappen verder kwam Thalia, de vrouw uit 't gemeentehuis den pastor in 't
gemoet.
- Ge zult ne keer moeten tot in 't stadhuis komen, meneer pastor, zegde zij, we
zitten daar met vrouwe Cannaert die volstrekt aan den arme wil verpacht worden!
Ze is weggeloopen in ruzie.
- Vrouw Cannaert? Ja, dàt is wat anders, zegde de pastor en hij haperde een
stond over 't besluit dat hij nemen zou om eerst zijn geurige koffie te gaan drinken
en zijn welgebeuterde wittebrood te gaan eten,.... maar, kom, 'k zal 't kort maken,
meende hij, dan ben ik er van af.
Samen dweerschten zij de straat en gingen recht naar 't gemeentehuis. Vrouw
Cannaert zat in de keuken bij den heerd. Een oud kromgegroeid vrouwke met
gerimpeld vel en twee vinnige oogjes in den kop. Ze was op haar beste gelijk iemand
die ter kermisse gaat en aan heel het wijveke was geen ontroering of gejaagdheid
te bespeuren, ze zat er als iemand die op bezoek is voor zaken - de beroerte was
zij reeds te boven en heur gramschap zat al binnen. Maar nu zij, onverwachts den
pastor aanschouwde, veranderde alles - ineens voelde 't wijveke zich weer
aangezicht en aangezicht met de eendlijkheid harer ramp en zag ze, als eene
onttroonde vorstin, de verschrikkelijkheid harer verdompeling in de verdutstheid van
haren ouderdom. Als om de hulpeloosheid te laten zien, strekte ze de opene handen
uit.
- Zie mij hier, meneer pastor, hoe dat ik hier zitte, verlaten van God en van de
menschen, in mijnen ouden dag.... mijn eigen kinderen....
Ze kon niet verder en ze bleef steken in hare snikken.
- Van God en van de menschen, moeder Cannaert! herhaalde de pastor; wat ge
zegt; kom, vertel mij eerst wat er gebeurd is en we zullen zien wat er moet gedaan
worden; hoe is dat nu gegaan? Edward is toch geen kwade jongen en Philotea ken
ik als eene brave dochter - gij waart er zelfs zoo in gemoed, in 't begin.
- Zwijg me van dat leelijk schepsel! nooit meer en kom ik onder hare oogen! En
op anderen toon, als eene uiting harer onmacht, zuchtte zij:
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- Kom, vertel maar, ik luistere, maar ge moet u niet opjagen, niet denken dat alles
verloren is.
De pastor zette zich gemakkelijk en schoof zijn stoel dicht bij den heerd.
- Hoe is dat begonnen? vroeg hij. Verleden week, toen ik op 't hof kwam, ging
alles er om ter best, ge zegdet dat gij zoo gelukkig waart, dat Edward zulk een brave
vrouw gevonden had, zoo spaarzaam en nooit moegewrocht.... Ik meende dat gij
nu, in uwen ouden dag eindelijk gingt mogen rusten!....
- Ja, dadde, meneer pastor; dat keert gelijk de wind! 't en heeft al te gare maar
acht dagen geduurd die ruste! 't was algauwe rakerooien, al kwalijk wat ik deed of
sprak, - 't was bulten om buiten, om wèg: ik was er te veel! - wat heeft dat jong volk
met eene oude krake te doen gelijk ik? ze moeten leute hebben, jonge trouwers,
maar wacht, ze zullen 't wel vinden! 'k en wensche, noch 'k en vloeke, maar.... God
zal ze vinden!
- God vindt alles op zijnen tijd, moederke, meende de pastor; maar alzoo komen
we er niet. Wat is er nu gebeurd, gister? waarom zijt ge weggeloopen van 't hof?
- Omdat ik alzoo niet en leve! riep het oude boerinneke; nog liever aan den arme
verpacht dan mijn kinders te moeten in de oogen zien: 'k en zette er nooit een voet
meer! Och God, 'k leve nu nog te lange! Dat Ons-Heere mij toch van de wereld
haalde! 'k Heb in veertien dagen al meer afgezien dan anders in geheel mijn leven....
Nu dat 't zwaarste van haar herte weg was, vond zij eindelijk den draad en begon
te vertellen.
Gister waren de twee koeiers zonder zeggen naar de plaatse gekomen en waren
er blijven spelen - als 't achte van den avond was, bleef al het werk nog te doen, en
omdat ik daar een enkel woord in spreke, valt die schoone madam mij te lijve en 't
geen ze allang ingehouden had, kwam er nu uit: dat zij alleen hier boerinne was en
meesteresse en dat ik mij met h a a r zaken niet te bemoeien had. En die snotjongens
van koeiers, die daarbij staan, treiten mij uit! Ware 't in mijnen tijd geweest! maar
ze zullen wat kweeken op 't hof, 'k zie 't al komen!
De pastor deed een gebaar van ongeduld.
- Wat later in den avond begint ze zelve te kriepen omdat Edward zoo lange weg
blijft. Ik lach haar uit en zegge dat ik in de dertig jaar lang, Cannaert nooit, den
zondag, voor den twaalven thuis kreeg! - Ha! ha, dat wordt men gauw gewend! Maar als hij eindelijk thuis komt, een beetje besnoven - zeg ik hem zijn zaligheid:
dat 't een schoon begin is voor een jonge trouwer alzoo zijn wijf en 't hof alleen te
laten, in vreeze! - En, weet-je wat? die leelijke fotse! ik die 't gedaan had voor haar
welzijn - ze valt tegen mij uit in plaats van tegen haren man, - ze spannen alle twee
tegâre en.... ik ben de twistekalle, de oorzaak van alles! 't Geen ze mij verweten
hebben vergeet ik nooit, 't is eene schande zulke jongens te hebben, maar ik en
kenne ze niet meer! 'k ben vertrokken - geen minute en heb ik er getoefd. Heel den
nacht heb ik in 't wagenkot gezeten, gelijk een hond, - en z'hebben mij laten zitten
- niemand heeft naar mij omgezien en voor dat 't dag was, ben ik naar hier gekomen.
'k En weet niet hoe ik er gerocht ben, ik die al sedert drie maanden naar de kerk
niet meer kon. Nu ben ik weg en ze zijn blij, nu hebben ze hun zin: ze hebben mij
weggebult, maar.... ik zal ze schande aandoen zoolang ik leve!
De pastor voelde dat er nu niets te praten viel, dat de vrouw te zeer opgewonden
was om redens te verstaan.
- Moeder, ge moogt dat zoo erg niet opnemen - er moet overeenkomste zijn en
men moet wat toegeven van weerskanten. Luister, vrouwe Cannaert, 'k ga voor den
noene naar 't Groot-hof en we zullen de zaken schikken dat 't al ten beste keert. Ge
moet weten dat ge oud zijt en voor uwe gezondheid zorgen, ge zoudt u zelf de dood
aandoen met al dat gekijf....
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- De dood doe er ik zeker van, maar wat is eraan gelegen? Dan heeft er niemand
ruzie meer met mij! Z'hebben nu met een loozen trek het oude wijf hare have en
haar geld ontfutseld, nu mag ze naar den arme!
- Neen, vrouwe Cannaert, hernam de pastor, blijf gij hier stil bij 't vuur, drink een
goeden pot koffie en spreek gij noch aan secretaris noch aan iemand anders: ik zal
voor u zorgen! Nu moet ik naar huis en 'k kome u vandage nieuws brengen.
Bij de voordeur zegde de pastor tot de weerdin:
- Onderhoud haar goed en laat ze niet uit het huis gaan, en.... laat er niet veel
menschen bij komen.
Op strate was alles stil en in zijn gewone doening. Vóór de opene deur der ‘Halve
Maan’ merkte de pastoor den kordewagen en in 't voorbijgaan herkende hij de stem
van den kleermaker, die luide doende was tegen den baas.
De genoegelijke verwachting van het ontbijt en de tevredenheid in 't vooruitzicht
van een kalmen gerusten maandag, die voor den pastor altijd iets eigens had: geen
echte wekedag - die tevredenheid was nu gestoord door die onverwachte
gebeurtenissen en 't verontrustte hem met een bang voorgevoel; want er komen
onvoorziens, van die dagen op 't dorp, 't komt als een onweer en eens dat 't begint,
brengt 't eene 't andere mee: 't was alsof de menschen dan elkander gesproken
hadden om den gerusten gang van den dag te storen.
Op de pastorij was alles stil. De vogels fluiten, dan is 't goed, merkte de pastor.
- Niemand geweest? was zijn gewone vraag. Maar hij zag het reeds aan Sofie
haar wezen en eer hij zijn koffie ingeschonken kreeg, moest hij al vernemen 't geen
de kerkbaljuw was komen vertellen. Sofie was op de hoogte van alles en zij talmde
er niet mede. Als laatste stuk, omdat ze er den pastor mede verrassen wilde, hield
de meid het bijzonderste:
- Er moet iets gebeurd zijn te Verhamme's, zegde zij, de vrouw is hier geweest
om u te spreken, maar 'k heb er niets kunnen uit krijgen. Ze zag er alevel heel
verslegen uit.
- Was er haaste bij?
- Neen. 'k Vroeg of er iemand ziek was. ‘Neen, dàt percies niet’, zegde de vrouw.
En in gemaakte verontweerdiging vervolgde de meid:
- En Pee Praeters zit te drinken op den Driesch met alle drie zijn zeuns. En, weet
ge 't al van Lote Sagaert, menheer pastor, ze is op de vlucht en Trezeke weet niet
waar ze naartoe is.
- Dàt is 't minste, beweerde de pastor, en hij at met smaak zijn boterhammen met
koffie. Daarna ontstak hij zijn eerste pijp - de beste en lekkerste van den heelen dag
- hij las zijn dagblad en ging dan een wandelingje doen in zijnen tuin. In 't voorbijgaan
groette hij Frits in zijn hok, hij bezocht de hennen, zegde entwat tegen den haan,
die 't scheen te verwachten als eene dagelijksche gebeurtenis waaraan hij gewend
was geworden. Verder bezag de pastor den stand der aspergen, den groei der
erwtjes en der spinazie en met een belang en voldoening overschouwde hij één
voor één, al de verschillende groenselbeddetjes. De lochting was vol zonneschijn
en langs de wandelpaden, tusschen de spaansche haag en de fruitboomen was
het goed in den lommer. Dien uchtend scheen het weder zoo groeizaam en in de
takken der fruitboomen, waar het ooft al te rijpen begon, tierden de vogels alsof ze
dronken kermis vierden. Terwijl de pastor daarin wandelde, speelden die ongewone
voorvallen door zijn gemoed en met smakkende lippen blies hij den rook zijner pijp
met felle gulpen in de ijle lucht.
- Sofie, geef mij mijn schoenen, riep hij naar de meid, want hij meende: zoolang
al die zaken niet in orde zijn, heb ik toch geene rust en daarom besloot hij maar
aanstonds uit te zetten.
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voor den noen ben ik thuis, zegde hij tot de meid en hij nam zijnen stok. Al door de
velden, alover den Driesch, eerst naar 't Groot-hof, was zijn besluit.
Hier, over de binnenwegen, tusschen klaver en koornvelden, gevoelde de pastor
weer die breede rust met iets heel bijzonder feestelijks dat eigen schijnt aan den
maandag, als het begin, de inzet der week en werkedagen. Overal schijnt men de
verschheid te ontwaren al is 't maar aan de menschen alleen te zien, omdat ze
versch lijnwaad dragen dat nog ongekrookt is in de plooi en hunne kleederen net
zijn nog en onbezoedeld door het werk. Maar de loop zijner gedachten bracht hem
weer op 't geval met vrouwe Cannaert en de pastor belegde bij zichzelf hoe hij het
daar effen zou brengen. Met een jongen, rijken boer, moet men voorzichtig zijn,
meende hij; en ten andere: er zou maar weinig kans zijn iets te doen dat duren kan
tusschen die twee;.... best ware als de oude ergens alleen onder dak kon gebracht
worden, in een huizeken op de plaats. Maar daarop schudde hij seffens twijfelachtig
het hoofd: in een huizeken opgesloten de dood komen afwachten als men heel zijn
leven met beesten en in groot bedrijf verkeerd heeft.... hm! hm, we zullen zien.
't Gedacht aan Lote Sagaert bekommerde den pastor minder; dat zijn dibbe-grillen,
meende hij - dat komt wel terecht zonder groot gerucht; ze kunnen elkaar niet missen
die twee.
Aan een draai van den grintweg, zag de pastor ineens vier groote mannemenschen
afkomen en 't dacht hem dat ze iets of wat wakelden; maar toen had hij hen reeds
verkend aan hun luide lawaai en hij kon niet laten te monkelen om de aardigheid
van 't vertoog en de verrassing der tegenkomst - Pee Praeters die te midden klaren
dag zijn drie zeuns naar huis haalt en zelf een beetje aangeschoten is!.... Maar nu
die vier naderden, hield de pastor het wezen strak, in afwachting van 't geen er
gebeuren zou.
Zij zwegen en op eenige stappen afstand deed Pee, die voorop ging, een los
gebaar met den arm alsof hij zichzelf en zijn gasten wilde voorstellen en onschuld
vragen over het zonderlinge van den toestand, waarin zij zich bevonden. Maar de
ernst begaf evengauw op het wezen van den timmerman, hij nam de pijp uit den
mond en stond stil.
- Meneer pastor, zegde hij, we zijn een beetje.... zat!
- 'k Zie het, 'k zie het, Pee, en 't en is 't schoonste van uwe historie niet, en toen
nog in zulk gezelschap! Is 't alzoo dat gij uwe kinderen leert wandelen op het rechte
pad?
De pastor gebaarde zich ernstig en wachtte naar 't uitwerksel van zijn toespraak.
- Ik hale ze naar huis, de sloebers! meneer pastor! Eene reden verandert veel
aan de zake. Die drie kadetten hier, ge kent ze, verbeeld u, dat heeft heel den nacht
uitgezeten! in den ‘Maandag’ hebben ze gewaakt en ik en Zalia en hebben geen
ooge geloken van klare onrust en van te morgen al heel vroeg ben ik op zoek.
- En Zalia wacht nu ook nog naar Pee daarbij! onderbrak de pastor.
- 'k Zal 't u zeggen, vervolgde Pee; eerst in veel herbergen moeten navragen, en
maandag zijn.... en eindelijk gevonden en e-ja, toen hebben de gasten mijn gramte
gebroken en w' hebben te gare een pintje gepakt.
't Dacht hen alle vier dat de pastor dat heel natuurlijk moest vinden en geen reden
had zooiets kwalijk te nemen.
- En gij, jonge gasten, zit alzoo een heelen nacht uit, zegde de pastor tot de drie
groote lummels, die daar stonden met den zalig onschuldigen glimlach op het wezen,
alsof ze 't niet verhelpen konden.
- Jamaar, dat en gebeurt alle dagen niet, menheer pastor, verontschuldigde zich
de oudste die als oud soldaat, de hand aan de muts sloeg.
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te moeten staan.
- Dat is een verwaaide keer.... en alles
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heeft zijn reden, meneer pastoor, als ge 't moest weten, ge zoudt leute hebben, en
de kerel stelde zich om te vertellen:
- We zaten in den ‘Maandag’ ikke, en Louis Kimpe; wat later kwam Louis Nolet
binnen en nog wat later Louis Steelandt en de baas heet ook Louis - we waren alzoo
vijf Louis en we hebben ons aan 't kaarten gezet. Als 't al late was kwam Ivo daar
ook binnen en later Karel ook - we waren toen met drie gebroers en vijf Louis. Maar
'k vergete 't eene met 't andere: 't manneke uit de Maandag was 't die 't ons zei. Het
had op plaatse gespeeld en wat lange weg geweest en 't kreeg een rammeling te
wege van zijn moeder, maar de jongen, als hij iedereen bezien had:
- Moeder, riep hij, er zijn vijf Louis in huis en ik ben nu de zesde! en toen hebben
we gezeid:
- Vijf Louis moeten zoolang mogelijk bijeen blijven, want kwestie komen er nog
geene bij! En gelijk nen duivel.... Louis de schoenmaker, met zijn broere Agnus
kwamen er nog bij en alzoo zijn we blijven zitten. Als Ivo vroeg of ik meeging, hadden
we juist een nieuwen boom begonnen en als ik aan Karel zei, dat 't tijd was, waren
ze bezig aan 't kampen: winste of verlies. 't Gerocht één van den nacht als we 't
geware werden dat 't late was en toen troostte de baas ons met te zeggen:
- 't Is nog een geluk, ge moet u niet haasten, ge zit toch in den ‘Maandag!’ Dàt
was toch ook eene reden en alzoo zaten wij daar nog als 't klaar begon te worden
en als vader ons kwam zoeken.
- En nu zijn we.... hier! besloot Ivo.
- Ge zijt op goê bane, merkte de pastor, ziet maar dat ge nu rechte naar huis gaat.
Als ik kan geware worden dat gij hapert - 'k zal komen zien en Zalia zal 't me zeggen
- ik preke zondag in d'hoogmisse op de dronkaards en de dronkenschap en 'k noeme
u alle vier als exempel voor heel de parochie!
- Ge meugt! ge meugt! riepen ze gezamenlijk.
- Allei, gasten, vooruit! beval Pee en zij zetten aan, welgezind in hun eigen, omdat
't zoo goed was afgeloopen.
- Er staat hun nog 't ergste te wachten, meende de pastor in zijn eigen. En hij
dacht aan de triomfantelijke intrede en aan de woorden waarmede Zalia die vier
dronkaards zou verwelkomen.
Ginder was de hooge daking al te zien en de poort van 't Groot-hof. En weerom
werd 't gebeurde van daareven maar bijzaak en 't geen hij ginder moest afhandelen
verontrustte de pastor. Hier is 't maar een verwaaide keer, maar ginder zal 't van
kwaad tot erger gaan zonder uitkomst als die twee boerinnen onder één dak blijven.
- Is de boer thuis? vroeg de pastor aan een knape die over 't hof liep.
- Neen - hij, meneer pastor, hij.... is naar de plaatse gereden met de driewielkarre.
- Ha! en de vrouwe?
- De ‘jonge’ vrouwe is thuis, zei de knape, en om geen verderen uitleg te moeten
geven trok hij aan zijn muts en verdween bachten eene staldeur.
Nu stapte de pastor recht naar het woonhuis en trad binnen.
Er was volk in de groote keuken en de jonge vrouwe keek wat verrast als zij den
pastor zag staan te midden de gang.
- Wilt ge alhier komen, menheer pastor, en zij wierp de deur der beste kamer
open.
- Febronie, de slagvensters! riep ze naar de meid en gebruik makend terwijl het
nog duister was, snapte zij in haaste den boer zijn hemd en zijn beste kleeren, die
daar nog lagen van gister avond, rondgegooid over stoelen en tafel. Zij droeg heel
den armvol op de bovenkamer.
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- Den maandag ligt het al overeinde, en w'en weten niet waar eerst,
verontschuldigde zich de boerin. Edward is niet thuis, menheer pastor,.... begon zij,
maar de pastor nam het haar af.
- Ge weet voorzeker waarom dat ik kome, vrouwe, 't is jammer dat het niet beter
gaat met moeder in de overeenkomst..
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heel de parochie is daar mede gemoeid, dat en mag niet zijn.
- Dat en zal nooit gaan met moeder! menheer pastor, zei de vrouw beslist, en 't
is goed dat gij hier zijt, menheer pastor; 'k was allang te wege zelve eens tot de aan
pastorie te komen. Met tweeën meester zijn is onmogelijk en.... moeder moet hier
weg, of ik zelf vertrekke! Nu is Edward ze gaan weer halen, maar hoe lange zal het
duren? Van morgen herbegint het.
- Dat kan en dat moet gaan, verzoette de pastor - 't is toch zijn moeder en dat is
lastig voor de oude vrouwe ook; ze is hier toch altijd boerin en meesteres geweest,
men legt dat zoo gemakkelijk niet af.... en van uwen kant, als gij wat verstand gebruikt
en wat toegeeft, 't en zal toch niet lang meer meegaan - ze is stokoud; laat ze wat
bemoeien en gebaar niet dat ge 't hoort....
- Ja, menheer pastor, gij hebt schoon praten; 'k zou er u willen mede gescheuteld
zien. Ge zoudt moeten weten...
- En als 't niet gaat en onmogelijk is, besloot de pastor, dan moeten er andere
middelen gezocht worden. 'k Heb nu niet veel tijd, maar morgen zal ik terug komen
als Edward thuis is en we bespreken de zaak met moeder erbij. G' en kunt of en
moogt in geen oneenigheid leven, maar voor zoolang of dat de oude vrouw nog te
goed heeft, 't ware een schoon werk van barmhertigheid als gij ze hier in vrede
haren ouden dag kont laten overbrengen, en als ge met moeder over den weg kost.
- Als ik alzoo mijn hemel moete dienen, 'k en gerake er nooit in! menheer pastor,
't is een torment en had ik het geweten, 'k en tord hier nooit binnen; 'k en trouwde
nooit als er een schoonmoeder moest inwonen. 'k Heb al van alles beproefd, en
niets en helpt!
De pastor voelde dat zijn tusschenkomst hier van geen tel was en hij had geen
lust langer te blijven praten. Hij weigerde een stoel en wilde niets gebruiken. Hij gaf
als reden dat hij geen beletsel wilde zijn in de drukke bezigheid en dat hij nog zieken
moest bezoeken.
- Tot morgen! beloofde hij en vertrok.
Onderweg bezocht de pastor nog een ziek vrouwke en ging nog in eenige
kortwoonsten binnen waar hij onderstand gaf, naar den toestand der zaken vroeg
en de menschen aanzette hunne kinders naar school te zenden.
In zijn eigen overlegde hij hoe er bij welstellende zoowel als bij arme menschen
overal een hoekigen kant is aan 't leven en hoe in de wenteling daarvan er stooten
en schokken ontstaan die zoo moeilijk kunnen vermeden worden.
Vandaar zakte de pastor af naar 't dorp, - al over de kleine wegels, en van waar
hij ging, zag hij alover de kouters op den grooten steenweg, een karre rijden en hij
verkende den boer van 't Groothof, die van op het snak, zijn peerd voerde en bovenop
de kar, ineengekrompen en gedoken in haren kapmantel, zat het oude moederke
dat zich naar huis liet voeren. Het was hem eene ontlasting en 't deed den pastor
genoegen te weten dat die zaak voorloopig uit de voeten was en dat hij nu het
boerinneken niet meer bepraten moest om bij hare schoondochter terug te keeren.
Hij naderde de dorpsplaats en hier ook was alles in de gewone rust gekeerd - elk
was aan zijn bezigheid en er stond niemand meer werkeloos op straat. Alleen de
kordewagen van Naas Speleer bleef daar nog altijd vóór de deur der ‘Halve Maan’
en er was ook nog geruchte in de herberg.
De pastor voelde geen lust daar te gaan zien maar 't verontrustte hem toch, dat
gelag te midden den wekedag en hij verwachtte dat er daar ook wel ongemakken
konden uit voortkomen.
- Zie, daar is nog het geval met Lote Sagaert, dat ik eens tot bij de wijvetjes in
liep, meende hij, dan is 't àl in orde. En hij dweerschte de straat en ging recht naar
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daar gebouwd heeft, zal het zeker uitsluitelijk voor heel kleine wijvetjes gedaan
hebben! Toen kwam hij plots in de opene zonneklaarte, op een vierkante koertje
waar een tuintje was aangelegd en een paar koolen, twee drie zonnebloemen en
stokrozen en een perkje met kersouwkes afgezet, waartusschen een nauw wegeltje
naar het vernepen huizeke leidde. Trezeke kreeg de tranen in de oogen als ze de
groote, zwarte gestalte zag verschijnen in het hofje en ze sprong recht:
- Binnen, meneer pastor, - zet u, welgekomen! Ho, 'k ben zoo blij dat ge daar zijt!
Wat gaan de menschen nu zeggen? en 'k zit hier nu alleene gelijk een arm schaap!
- Wat scheelt er met Lote? vroeg de pastor goelijk en hij zette zich op eenen stoel
bij de opene deur.
Heel de parochie staat in roer, en 'k hoor dat er hier ook al iets hapert. Hoe is dat
hier gebeurd of hebt ge afgesproken om oproer te maken?
Het klein, vernukkeld Trezeke stond met de handen in elkaar en met de oogen
vol schrik en verwondering.
- Dat zijn toch dingen, newaar! Wie had er dat gepeisd? we wonen al tien jaar
bijeen en e-ja, we hadden al wel een woord ruzie, maar 't en ging nooit buiten 't
poortje.
- G'en hebt toch niet gevochten? loech de pastor. En waarom is Lote nu wèg?
- Wel Heere, weet ik het? - gèèn redens, een enkel woord. Maar Lote is zoo
opschietend en 't kwam zoo onverwachts.
De pastor was niet benieuwd het relaas te vernemen want hij zag er wel 't begin,
maar geenszins het einde van komen.
- 't Zal wel weer verheelen, en voor zulke godvruchtige dochters, ge zoudt moeten
verdraagzamer zijn en.... vooral geen verergernisse geven op 't dorp.
Trezeke moest zich verontschuldigen. We zaten hier gister achternoen buiten
aan 't poortje - we zitten anders heel de week in huis waar we nooit een mensch
zien of hooren - en we keken naar de jongens, die speelden op het kerkplein. 't Was
zulk schoon were en avond eer we 't wisten. Ik wilde binnen gaan en Lote niet. Ik
miek het eten gereed, ik riep nog ne keer - Lote bleef zitten! en toen heb ik gegeten
en ben naar bedde gegaan... en dat heeft ze kwalijk genomen. En van den morgen
was ze nog kwaad en in heur kwaadheid heeft ze alles bijeengeraapt en is
vertrokken!
Och, meneer pastor, kreet Trezeke, 't is allang dat ik het zie komen, er broedt iets
- Lote wordt opgemaakt en bestookt - vroeger was 't altijd vrede en nu is 't altijd
oorlog - en wat moet ik nu doen alleen op de wereld, ik een arm schaap! Dat ze
toch weer keerde!
- Ze zal weerkeeren! ik zal er mij mede bemoeien, zegde de pastor beslist. Maar
ge moet overeen komen - ge wordt nu veel te oud om nog ruzie te maken. Als ik
haar ergens ontmoete, jaag ik Lote rap naar huis. Alla, hoop maar 't beste, en bid
een onze vader....
Toen de pastor uit het steegje weer op straat kwam, kreeg hij een gevoel van
verhemming. Gelijk iemand die lastig werk ten goeden einde heeft gebracht en nu
de ruste voorziet van den middag, zoo stapte hij welgemoed over 't kerkhof rechte
naar de pastorij te wege.
- Nu is 't dorp weer gerust en in zijn goeden plooi, meende hij en met genoegen
keek hij over 't veld waar de huizen stonden elk in zijn eigen hovetje omsloten, met
de schouwe op 't stroodak, waaruit de rook opsteeg en bleef staan in de ijle lucht.
Overal waren de boeremenschen neerstig aan 't werk in de vruchten, en 't
dagelijksche bedrijf was allenthenen weer aan gang en nergens was er speur van
eenige stoornis of ongewone beroerte. De hamer klonk op 't ijzer in de smis; - in
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den werkwinkel van Pee Praeters waren de timmermans aan 't kloppen en de schouw
van de bakkerij puilde zwarten rook uit, al wat ze slikken kon.
Nu het voorbij was, zag de pastoor in, dat het zoo erg niet was gelijk hij te morgen
vreesde en nu hij den dag weer in zijne haken
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wist, was 't hem de moeite niet te doorgronden van waar de eerste oorzaak kwam,
of hoe er verband bestond of hoe die verschillende gebeurtenissen aan malkander
konden geknoopt worden als gevolg van ééne oorzaak. 't Was hem genoeg dat de
vrede hersteld was en dat er geen vrees bestond zijn namiddag gestoord te zien.
Tot nu nog had de pastor enkel vernomen de gebeurtenissen die zich op 't dorp
al den buitenkant gewend hadden en aldaar hun uitwerksel kregen onder de
dorpelingen. De andere dingen die in besloten huiskring of diepe in 't gemoed van
den eenling gedempt bleven, die zou hij misschien later of nooit te weten komen.
Alzoo had Marietje Verhamme gister haren schrikkelijksten dag beleefd zonder
dat iemand er 't fijne van wist.
Dat beeldstille meisje, waar niemand acht op gaf omdat het als een engel eruit
zag en enkel met bloemen en boeken omging, had in 't duikertje haar liefde gesteld
op den zoon van den secretaris. In 't stille was die genegenheid ontloken in haar
hert en vastgegroeid zonder dat ze er ooit aan iemand van gesproken had. Ze
bewaarde het geheim als een schat. Naar gewoonte had ze gister weer haar zondag
namiddag gaan doorbrengen, boven op haar kamertje waar ze bloemen kweekte
op de vensterbank en boeken las, zonder van iemand gestoord te worden. Van uit
haar venstertje had zij een zicht over de velden en over de vele wegen en wegels
die naar de omliggende dorpen leidden. Daar leefde Marietje eenige uren te weke
van opperste geneuchte, in een wereld alleen met haar droomen. Ze verlangde
ernaar, acht dagen en binst het lastig werk, telde ze de uren en dagen, naar den
volgenden zondag. De pastor, noch iemand anders had daar ooit kijk of inzicht op
gehad, en Marietje had hare geneuchte altijd zoo goed gedoken gehouden, dat
vader noch moeder zelfs, er geen erg in hadden en blij waren dat hunne dochter
zoo geern thuis bleef en met zulk onschuldig vermaak tevreden scheen. Gister had
ze daar weer gezeten, en gelezen in haar boekske en gemijmerd en zitten uitstaren
over de velden, vervoerd in 't stille genot van hare liefde die zij van binnen geborgen
hield. Van uit dat zelfde vensterke was haar toen dat groote ongeluk overvallen,
zoodat het met haar weelde voor altijd en ineens uit was!
Daar, tusschen de wegelingen in 't zonnige landschap waren de wandelaars
overal op gang, maar Marietje kreeg toen een koppel wandelaars in 't oog die zij
bijzonderlijk afspiedde. 't Was een heer en een juffrouw, ze wandelden traag zoodàt
het bijeen-zijn was en geen wandelen, want de heer hield het meisje bij de hand en
ze hielden meer stil dan ze voortstapten. Marietje kon er de oogen niet afwenden
en zij werd ongeduldig, omdat het zoolang duurde eer zij die twee verkennen kon.
Toen werd zij aangedaan door een vreemd voorgevoel dat haar angstig miek en
bevreesd. Het boekje viel haar uit de hand en zij vergat adem te halen van spanning
en nieuwsgierigheid. Het meisje - de juffer - kon zij niet verkennen maar hij.... 't was
Achiel! Zij dacht er geen oogenblik aan haar ongeluk te verduiken of hare ontroering
te bedwingen. Met een schreeuw sprong zij op, holde naar beneden en liep
schruwelend 't huis uit - ze wilde in 't water, naar de beek! nooit meer den dag zien!
Den minnaar aan wien ze haar hert geschonken had, zonder hem ooit te durven
aanspreken had zij zien wandelen met eene andere - ze zag geen mogelijkheid nog
langer te leven nu - ze wilde dood! dood! Gelukkig dat moeder thuis was om Marietje
achterna te loopen, en dat er geen volk te zien was in den omtrek. De ontstelde
vrouw had alle moeite haar kind tegen te houden - ze wilde zich verdrinken! Met
hulp van eene gebuurvrouw werd Mietje gepaaid en naar huis gebracht en in 't
eigenste kamerke waar ze 't ongeluk had opgedaan, werd ze te bedde gelegd.
Moeder had van alles aangewend om Mietje te doen spreken, maar er was geen
woord, geen reden uit te krijgen, tenzij dat ze
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opgewonden bleef en weg wilde en heel het dorp weten moest dat zij gestorven
was van verdriet.
De vader werd geroepen en de broers en over heel het huisgezin hing de schrik
omdat Marietje.... zot geworden was! Dat moesten zij verdoken houden om de
schande te mijden, maar hoe zouden ze 't doen? Heel den nacht bleven zij waken
bij het bedde waar het meiske te woelen lag en te krimpen in haar vertwijfeling,
totdat het, tegen den morgen stil was geworden en in slaap gevallen.
Dan was de moeder naar de pastorie getrokken om raad.
Maar met 't groeien van den dag en 't weerkeeren van alle dingen in den
werkelijken stand van den tijd, was Marietje ontwaakt en toen zij tot bezinning kwam,
scheen haar het gebeurde van gister als een droom. Ze wist nochtans dat 't gebeurd
was, maar de razende vertwijfeling van gister was veranderd in lijdzame gelatenheid
- ze zou haar ongeluk gedoken voor zich alleen behouden, want ze voelde dat alle
geweld hier zoo ongelegen kwam in eene omgeving die geen geluid of groot gebaar
verdragen kon. Alles stond zoo strak, zoo vast in zijn gewone aanzien en dat wekte
bij haar, om 't geen zij gister beging, een gevoel van schaamte. Haar ongeluk werd
haar lief - ze was er afgunstig van en 't geen ze vroeger lachend had aangezien zou
ze nu beschouwen met een treurnis, omdat het verbroken was en vernietigd.
De ouders waren gerustgesteld omdat Marietje weer stil was en kalm. Korts voor
den noen hadden zij haar laten gaan naar 't klaverstuk.... om haar te laten zien aan
de menschen die misschien al aan 't praten waren over 't geval van gister.
Zoo gauw de pastor het schoone kind staan zag tusschen twee klaverbundels op
het hooge veld, viel het hem te binnen.
- 'k Moest nog maar Verhamme's, dacht hij.
En Marietje, met den slag, toen het den pastor zag, werd doodsbleek, heur adem
stokte en ze wist niet wat ze doen of zeggen zou. Aan den pastor had ze nog niet
gedacht in verband met de gebeurtenis van gister, en nu was hij daar.
Toen zij de oogen opsloeg werd zij ineens rood tot in den hals. Zij bleef staan en
streek met een traag gebaar de haarkroesels effen die losgeraakt waren en vóór
haar wezen hingen.
't Deed den pastoor altijd genoegen Marietje te ontmoeten, maar nu bijzonderlijk,
daar hij zag dat er iets mee haperde was hij benieuwd naar 't geen zij hem zeggen
zou.
- Marie, wat scheelt er thuis? Moeder is te morgen in de pastorie geweest en 'k
was in de kerk....
- Niets, menheer pastor, 'k zal niets zijn! haastte het meisje om hem gerust te
stellen. En toen kwam het plots in haar op als een golf die haar gemoed dreigde te
doen barsten en nipte op het punt was Marietje eraan om al haar leed den pastor
te verklaren. Maar de zonne schong zoo hel en de vogels schuifelden zoo luide - 't
was juist gelijk andere dagen rond haar, als ze geen verdriet had: de klaver, het
gras, de vruchten en de pastor zelf stond daar met zijn gewoon gelaat en Marietje
ook wist hoe ze daar stond gelijk anders, zoodat haar eigen wanhoop haar voorkwam
als iets dat van een ander was, iets dat buiten haar stond en waarop zij kijken kon
in haar verbeelding als iets dat ze in een boek gelezen en alzoo meende, zien
gebeuren had.
- 't Is al voorbij, menheer pastor. 'k Was niet wel heel den nacht en moeder was
verlegen, - maar nu is 't al beter. 't Zal niets zijn.
Marietje zegde dat op heel natuurlijken toon en op haar bloeiend wezen ontstond
de glimlach der argelooze onschuld, zoodat de pastor geen greintje leugen aan heel
het kind vermoeden durfde.
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Ze stond daar een beetje bedeesd, lijk een beeldeken, haar gestalte enkel
geteekend tegen de lucht, rank opgeschoten met den voorschoot gespannen om
de heupen en heur openborzend kraaknet lijvetje en

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

96
haar hoofd dat als een bloem uitbloeide aan den fijnen hals met de haarkroezeling
daarrond waar de zon in speelde. De pastor kende haar als het levenslustige meiske,
dat altijd welgezind, veerdig met hand en tonge, onbewust geniet van hare
schoonheid die zij overal en altijd meedraagt als eene weelde die uitstraalde op
heel hare omgeving.
Nu echter, moest er iets mede haperen, want hij zag het jagen van 's meisjes
adem op de deining van haar jonge borst, en hare ongewone verlegenheid; maar
nu was het den stond niet en de plaats om aan 't mysterie van die meisjes-ziel te
roeren.
- 't Is best zoo, best, Marie, groette hij en vorderde zijn wegen.
De pastor had nog het beeld van het meisje voor den geest als hij dacht dat er,
van alles wat God geschapen heeft, niets ter wereld schooner is dan de schoonheid
en de onschuld van een argeloos meiske dat volgroeid is en opengebloeid als een
bloeme, waarbij geen bloeme het halen kan in reinheid en schoonheid, maar dat
die schoonheid als ze ten hoogste is, dan juist zoo broos werd en zoo gauw moest
vergaan....
- Hoeveel heb ik er al zien openbloeien en verwelken, dacht hij. En 't deerde hem
bij 't vooruitzicht dat zoo'n schoone roos lijk Marietje, nu ook zou uitbloeien en
vergaan in 't jammerlijke kennismaken met de wereld, want: haar schoonheid is nu
ten hoogste en eens dat zij 't gewaar wordt is 't zoo gauw gedaan. - Zoo'n meiske
heeft iets van de schoonheid van den zonnigen uchtend.... wat een teerheid in die
blijheid straalt er uit heel dat wezen en wat al dingen die men niet zeggen kan,
mijmerde de pastor. In 't voortstappen naar huis, tusschen 't gedacht aan 't noenmaal
dat hem wachtte, speelde die beschouwing in zijn zin: hoe de ongelukken en
tegenkomsten bij sommige menschen in hun leven komen als eene noodzaak en
hoe anderen die ervan verschoond blijven, zelve de rampen gaan zoeken en hun
eigen 't verdriet aandoen, dat ze konden vermijden. Wie weet wat zoo'n kind voor
zwarigheden in 't hoofd steekt, die niet mee en tellen in 't leven, meende hij. Maar
hij was er veraf te vermoeden wat er in 't hoofd en in 't herte van dat argeloos kind
aan 't roeren was.
Marietje stond nog op 't veld en nu terwijl zij den pastor nastaarde, werd zij
overdaan met deernis, omdat zij die gelegenheid had laten voorbijgaan zonder
spreken, want nu zag zij in dat de pastor de eenige was, aan wien zij haar hert
mocht openen, omdat hij alleen haar helpen kon en raad geven. Maar zij had niet
gedurfd - 't was te onverwachts, te schielijk geweest en ze bleef nu staan mijmeren
over haar verdriet, terwijl ze daar alleen op het klaverveld was en zij gaf er geen
acht op, dat de leeuwerken boven haar hoofd, gedurig opstegen, hoog in de blauwe
lucht.
't Wekkerspel der klokken die 't angelus klepten en al de klokjes der boerenhoven
die over heel de streek, noene luidden, deden 't meisje opschrikken en in 't naar
huis gaan, wiegelend met de heupen op den lichten tred van haar veerkrachtige lijf,
en knikkend met het kopke op den weerslag van haren stap, gelijk de duiven het
doen als ze trippelen, ontwaakte in haar den lust weer naar het leven, naar de
blijdschap en 't geen ze meende voor altijd dood te zijn, begon weer te roeren en 't
geen haar na die gebeurtenis van gister nu nog overbleef, 't was het heimelijke wee
om iets onbepaalds, eene treurnis en eene teederheid, een leedvermaak, iets dat
haar gemoed verrijkt had. Maar al de vertwijfeling was weg en de wanhoop ook en
ze begeerde niet meer te sterven; ze voelde zich weeldiger dan ooit met haar zelf
en hare ongelukkige liefde kon zij zich nu inbeelden als geschied in een boek - iets
dat zich herhalen kon in duizend vormen.... en altijd herbeginnen tot het eens
waarheid werd en haar ten laatste de zaligheid brengen moest.
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Ze verlangde nu weeral tot het zondag worden zou, naar haar kamerke.
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Nu dat de pastor gerust bij tafel zat, voelde hij zich geheel en al in zijn schik en de
onrust was vergaan en de gebeurtenissen vergeten voor 't geen hij werkelijk in zijn
bord, vóór zich had. Op 't dorp was het nu zoo rustig als in de pastorie.
Bij 't opdienen vertelde Sofie aan den pastor, dat men Lote Sagaert gevonden
had. Ze was in een hooischelf gekropen en van daar was ze weggevlucht om niet
gezien te worden en langs een grooten ommeweg, dievelinge, bachten de huizen
voortgedreefeld en Meelnie van den bakker had haar 't steegje zien binnensluipen.
- 'k Heb het wel gepeisd, merkte de pastor zonder op te zien van zijn bord met
jonge erwtjes.
- Er zal nu nog wat gepraat worden en dan is alles weer in zijn oude plooi.
- 't Is nog best alzoo, meende de oude meid.
Na 't eten strekte de pastor zich uit in zijn grooten zetel en met 't wezen naar de
witte zoldering gekeerd, liet hij zijn gedachten gaan over 't dorp en de dorpelingen
die hij allen tot in de ziele kende en hij overging een voor een, den levensgang van
eenieder; en de stilte kwam hem wegwiegelen in 't onbewuste. Na den stillen
noenestond ging hij een pijpe rooken langs de lommerlaantjes in den lochting. Veel
geruster nu dan te morgen schikte hij zijne bezigheid, terwijl hij onbewust genoot
van de algeheele stilte, die heerschte over heel de streek. In het groote huis, waar
deuren en vensters open stonden was er geen ander geruchte, binnen en buiten
tenzij 't gezoem van muggen en wespen, die ongestoord rondvlogen.
't Was alsof er geen dorp bestond en er geen mogelijkheid was voor gelijk welke
beroering. Heel den langen namiddag kwam er geen mensch aanbellen en de pastor
bleef in de eenzaamheid van zijn pastorie als op een eiland te midden de zee golvend
groene vruchten.
Op de dorpsplaats kwam er geen mensch voorbij. De kordewagen van Naas
Speleers was verdwenen en in de ‘Halve Maan’ was er geen gerucht. De kleermaker
zat op zijn tafel alsof hij er was aan vast gegroeid. En Pee Praeters had de voordeur
van den schoenmaker weer in haar haken gehangen en was reeds naar huis met
zijn gereedschap.
En de jongens, die hier gister zoo lange en zoo driestig gespeeld hadden, en
wisten niet dat ze oorzaak waren van al die stoornis en ze waren er verre van te
vermoeden dat hun spel zulke gevolgen kon hebben. Zij zaten nu opgesloten in 't
schoolgebouw en door de opene vensters galmde luide als een kwelzang in
regelmatig geklop, het halen en talen der zelfde lettergrepen, tot in 't oneindige. 't
Was 't eenige geruchte en het stoorde niet, omdat het deel uitmiek en meegegroeid
was met al de bestaande dingen in dat nauwe omhein van huizen waar alles wat
bestond bij elkaar behoorde als de onderdeelen tot een samengegroeid geheel.
Na den noen werd de maandag een dag gelijk al de andere maandagen in het
jaar.
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Frans Hals,
door Frans Vermeulen.
Een klaat'rend lachen slaat met forschen galm
De broze stilt' in blanke scherven stuk,
En guitentronie glimglanst van geluk
En levensvreugd, die wegvaagt valen walm
Van dof gemor en aarz'lend, traag getalm.
Het zwallepend penseel - als zonder druk
Van menschenhand - veegt vlot met zwier en ruk
De trekken neer en vangt des lachers galm,
Zijn glinst'rende oogenschijn, in gul gesmeer
Van vette verf, in kleuren luchtig teer
En transparant.... Een machtig toovenaar,
Die met zijn staf een tint'lend kleurbeeld wekt,
De tinten deelt, het àl te luide dekt
En alles leidt tot eenheid wonderbaar.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

99

Jan van Goyen,
door Frans Vermeulen.
(Landschapschildering.)
De winden waaien in week ademdeinen
Door wijde luchten over lage landen,
Die verre deinzen naar de vage randen
Der kim. In licht-verzaade dampen kwijnen
De kleuren, zilv r-zingend langs de landen
Op in d'aether, waar ze gaan verreinen
In weemoed, stil, van bleeke dageschijnen,
Zeevend op 't water en langs oeverranden.
De dag staat hoog met broos-albasten glanzen
Op 't vlakke land. Loom komen de geruchten
Van ver en rimp'len weg in 't rustig droomen.
Hier ligt het leven tusschen lichte transen
Gestrekt en welven eind'loos-wijde luchten.
Waarin de staat'ge wolken staap'lend loomen.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Styn Streuvels, Het Kerstekind, met teekeningen van Jules Fonteyne,
Amst. L.J. Veen (zonder jaartal).
‘Al op eenen nacht lag de wereld witgesneeuwd.
Bij 't aanbreken van den dag waren de landen al toegedekt zoodat er nergens
een looverken groen, of een tikkelingsken kleur meer te zien en was - zoover oogen
dragen konden was het al één witte evenheid.
De sneeuw, de lucht zat er vol van. Omhoog uit den grijzen hemel, runselden en
wervelden de vlokken als donkere kruimels, krieuwelden daar rond als een
muggenzwerm; maar beneden was 't een spelen en wentelen als van dartele, witte
vlinders, zachte, wattige brokken die gruisdikke dooreen draaiden, robbelden op en
neer, of in schuinen val van overdweersch wevende draden, grondwaards schoten
en daar stil, geruischloos, dood gingen liggen op de dikke, donzige, witte vacht.
Tot tegen den noen hield de sneeuwvlaag aan; dan verdunde het van langerhand
tot de lucht heel gezuiverd scheen en ijl, effen grijs betrokken bleef boven de witte
eenmaligheid van een verschgeschapen en nog onberoerde wereld.
Land, hoogten en leegten, 't was alles overdekt; huizen en hoven, wegen en
straten, 't was alles vergaan en uitgevaagd; - de daken alleen staken nog boven,
maar schenen halfverzonken, en geleken schuine hoopen sneeuw. De boomen,
met hun witwatten kleed, dikke belegd over al de takken, geleken geen boomen
meer, 't schenen vreemde gedrochten, veranderde uitgroeisels, overgeschoten op
een onbewoonde winterwereld.
De lucht bleef gesloten en de sneeuw bleef liggen, tot groot verdriet der arme
vogeltjes, maar tot groote vreugde van al de kinders - arme en rijke!’
Ziedaar het begin van deze kerstvertelling, ziedaar dadelijk en duidelijk
aangegeven de toon, het milieu, de stemming van dit sprookje - sprookje, ja,
fantastisch, geheimzinnig, en toch niets dan de zoogenaamd gewoonste
werkelijkheid, niets dan het eenvoudig verhaal van een kindje dat geboren wordt,
juist op Kerstdag, in een arm, benauwd huisje te midden van de sneeuwbedekte
wereld, en van een rijk meisje daar uit de buurt, voor wie er in die dagen niets
schooners en heerlijkers bestond dan dat ‘kleine, klein boorlingje’, omdat men haar
had wijsgemaakt, 't was het Kerstekindeke!
Hoe komt het toch dat men het werk van een waarachtig groot schrijver eigenlijk
nooit beter aankondigen, moeilijk scherper karakteriseeren kan (althans voor den
gevoeligen lezer) dan door er eenvoudig een stuk uit over te schrijven? Dat komt
omdat het geheele karakter van zoo'n schrijver, al zijn eigenschappen, in aanleg
aanwezig zijn in elke zijner bladzijden, dat komt omdat overal uit zijn werk een stem
opklinkt, een eigen gansch afzonderlijke, diepe, bewogen, en daardoor onmiddellijk
boeiende stem. Het treft u terstond - al weet ge ook zelf niet precies waardoor - dat
daar niet maar een knap, geroutineerd auteur aan 't woord is, een die wel weet hoe
hij dat klaar moet flikken, een kerstverhaal met sneeuw en kou en een kerstboom
en lichtjes, maar een mensch, een ernstig, een diep-goed mensch, die niet anders
spreken kan dan volkomen oprecht en uit zijn innigste wezen, zij het dan dat hij nu
maar eens een vroolijk sprookje wil vertellen, een onschuldig verhaaltje van kinderen
en kinderlijke menschen, vóór kinderen en kinderlijke menschen. Lees mijn citaat
nog maar eens over. Hoort ge nu den toon niet, een toon als van een vertellenden
vader, die ernstig, bijna plechtig doet en spreekt, ofschoon het binnen in hem
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‘ZIJ SMULDEN NEERSTIG’, EEN VAN JULES FONTEYNE'S ILLUSTRATIES VOOR ‘HET KERSTEKIND’.

oolijk lacht. Bij die ‘arme vogeltjes’ alleen had hij zich haast verraden, laten merken,
dat hij zich de kinderlijkheid van zijn gehoor bewust was. Het is mooier als hij dat
niét laat merken. Ga intusschen zijn beelden eens na. Reëele dingen zijn het alle,
*)
en: dingen waar k i n d e r e n van weten.
De groote Vlaamsche schrijver is onlangs in ons land geweest, hij heeft er lezingen
gehouden. Hier, te Amsterdam, las hij o.a. dat stukje, M o r g e n s t o n d , een jaar
geleden in Elsevier's gepubliceerd. Gij herinnert het u. Het vertelt van twee kinderen,
hun ontwaken en hun eerste morgenuren. Wie het gelezen heeft, maar nog beter
wie 't hemzelf heeft hóóren lezen, weet hoe Streuvels met zijn gansche wezen zich
in het onbewuste kinderleven terug-voelen kan. Dat is heusch geen enkel ‘zien,’
geen ‘opmerken’ meer, dat is zelf doorleven, zich gansch-en-al wegvoelen in het
met absolute aandacht waargenomen levende, maar natuurlijk is het ook: zien, en
wel een verheerlijkt zien, de ontroering waarvan zich uit in den toon alleen, op een
hoogst subtiele wijze dus, maar daarom voor den gevoelige zooveel fijn genottelijker.

*)

Streuvels is altijd zoo zuiver reëel in zijn beschrijvingen, zoo heelemaal zonder de neiging tot
vermooien, dat een vergissing, een kleine zonde van hem daardoor te sterker opvalt. Op bl.
73, waar hij den Kerstnacht beschrijft, staat er: ‘Al de sterren van den hemel zaten uit! Over
heel het zwaarblauw geluchte wemelde het van sterren, groote en kleine, al dooreen en
gruisdikke, zaten ze te pinkelen, te sperkelen als trillende vuurstippels, als lonkende oogen
die gedurig knipten en wimperden. En daar te midden in, zwom de schoone, volronde maan....’
Een wemeling van sterren, gruisdikke, om de volle maan - so was giebt's nicht!
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Zulk een zien, ofschoon zwakker, is er ook in dit kerstverhaal, dat door den teekenaar
Fonteyne, in zijn dubbelen aard van sprookje en realiteit wél begrepen schijnt.
H.R.

Herman Felix Wirth, Der Untergang des Niederländischen Volksliedes,
Haag, Mart. Nijhoff, 1911.
De heer Herman Felix Wirth, ofschoon waarschijnlijk van duitsche origine, werd, als
mijn inlichtingen juist zijn, in Nederland geboren, studeerde te Utrecht in de letteren
en is thans privaat-docent in onze letterkunde aan de Universiteit van Berlijn. Hij
heeft trouwens ook in het ‘nederlandsch’ geschreven; en dat zelfs uitdrukkelijk; nog
niet lang geleden verscheen van hem ‘een nederlandsch drama in vijf bedrijven’
(zoo staat het op den titel) H e r v o r m i n g e n W e d e r g e b o o r t e . Om 't een
oogenblik over dat drama te hebben, - dat ik overigens geen plan heb nauwgezet
te recenseeren - met hoe goede bedoelingen, hoe vurig levenden ijver ook
vervaardigd, beteekenen doet het naar mijn overtuiging zoo goed als niets.
Vergeefsche moeite gaf zich de schrijver m.i. toen hij, in een breed
woord-ter-inleiding, ons die extra goede bedoelingen van hem nog eens extra
duidelijk trachtte te maken; niet dat hij in deze uitleggingen op zich zelve beschouwd
kwalijk zou zijn geslaagd, maar het waren juist Wirth's bedóelingen, welke, uit zijn
drama, zelf ten klaarste bleken, niet - helaas! - zijn kunstenaarsschap.... Nog nooit
trouwens is eenig kunstwerk ter wereld er beter op geworden, doordat de auteur in
een afzonderlijk geschrift nog eens nadrukkelijk heeft meegedeeld wat hij er eigenlijk
mee wilde. - H e r v o r m i n g e n W e d e r g e b o o r t e , dit zoogenaamde drama,
is, naar mijn totaal onbevooroordeeld gevoelen, het zorgvuldig gestelde en niet
oninteressante maakwerk van een dilettant-in-de-kunst, schrander geschiedkundige,
en het eenige artistieke, eigenlijk ook het eenige frissche, aardige aan dit werk zijn
*)
de handiglijk ingelaschte oude nederlandsche liederen en liedjes.
Wie nu echter 's heeren Wirth's persoonlijke beteekenis, de krachten, meen ik,
zijner individualiteit in het algemeen, naar dit onbeduidende tooneelspel afmeten
zou, vergist zich. In zijn ‘Untergang des Niederländischen Volksliedes’ openbaart
zich deze schrijver als een kundig en toegewijd onderzoeker, een intelligent en
hartstochtelijk betooger, wien het dan ook geenszins ontbreekt aan de natuurlijke
welsprekendheid, bijna altijd met genoemde eigenschappen samengaande. De
schrijver dezer aankondiging is het in 't geheel niet eens met de opvattingen van
litteraire kunst in dat boek verdedigd. Hij acht zulke opvattingen minstgenomen
hoogst eenzijdig, ja eigenlijk, aesthetisch gesproken, tamelijk bekrompen. Maar
eenzijdig, en daardoor vaak beperkt, zijn bijna alle sterk gepassioneerden en deze
heer Wirth, in zijn hartstochtelijke liefde voor het populaire lied, is bijkans maniak.
Mijn verschil-van-inzicht met hem belet mij niet zijn studieuse toewijding aan het
voorwerp zijner zoo intense belangstelling te bewonderen en te eeren. De heer
*)

In zijn ‘woord ter inleiding’ zegt Wirth o.a.: ‘De tweede strekking van mijn werk, afgezien van
de dramatiseering dier problemen, is de bevruchting van onze hedendaagsche letterkunde
door de oude volkskunst’. Bij ieder nu die van litteraire kunst eenig besef heeft is een drama
waarop zulk een zinnetje door zijn schrijver zelf toepasselijk wordt geacht al van huis uit
verdacht. Maar hoe de heer W. zich heeft kunnen voorstellen, door het louter te pas brengen
van oude liedjes in zijn liefhebberijwerk, onze moderne letteren met ‘volkskunst’ te bevruchten
is mij een raadsel. Evenwel, de bedoelde liederen en liedjes tusschen de overigens niet juist
volkstämlich-frissche, maar veeleer duf-conventioneele dialogen aan te treffen, doet genoegen
en neemt voor den auteur in. Jammer dat die onbegrijpelijk, ja waarlijk ál te naieve,
Hamlet-imitatie op bl. 77-79 daarna weer zoo ontstemt. Aanhaling uit bewondering is
sympathiek, maar nabootsing, door zoo onbekwame hand vooral, wekt ergernis.
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Wirth moge dwalen - en dwalen dóet hij, althans in zijn litteraire kritiek, dat staat bij
mij vast - maar hij doet het fier en openlijk, hij zondigt op een flink-mannelijke, soms
wat al te doldriftige, maar door de bank rechtaf kranige wijze. Hij is, wat de volks-
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mond noemt (en hoe kan men Wirth beter eeren dan met een citaat uit dien ‘mond!’)
hij is een mannetjesputter. En waar hij nu zonder eenigen twijfel, tusschen zijn, m.i.
vaak grove, dwalingen door - zijn overdreven smaadredenen op onze klassieke
dichters, zijn kwalijkverdiende hoon van de modernen - ook formidabele waarheden
verkondigt, daar mogen wij er ons zonder terughouding in verheugen, dat hij dit
doet op zoo onomwonden en welsprekende wijze en gegrond op klaarblijkelijk zoo
degelijke studie.
Het waardig voorwerp nu, van 's heeren Wirth's hartstochtelijke genegenheid is
‘het Nederlandsche Volkslied’, en daaronder te verstaan, n i e t onze z.g. nationale
hymne, het Wilhelmus (nog minder natuurlijk het lamlendige ‘Wien Neerlandsch
Bloed!’) maar ‘hét lied’, dat zijn alle liederen die bij ons te lande zeer populair geweest
zijn of nog zijn, en tevens specifiek nederlandsch genoemd mogen worden. Het is
uit voorliefde voor deze, zonder twijfel belangrijke, litteratuursoort, dat de geleerde
schrijver smaalt op al de andere, de méér individueele, (ik zeg méér individueel en
niet zúiver individueel, daar ook de meest persoonlijke uiting van den meest
apart-staanden dichter het gevoel vertolkt, niet van hem alleen, maar van honderden,
dikwijls duizenden met hem). Het is speciaal onze 17e eeuwsche
renaissance-litteratuur, Vondel, Hooft (om van de inderdaad veel minderen, als
Huyghens, en Cats nu niet te spreken) die deze volksman niet goed uitstaan kan,
doch ook de herleving onzer letteren, algemeen met het jaartal 1880 verbonden,
ook de Nieuwe-Gids dichters en hun nagekomenen (Scheltema en De Clercq
uitgezonderd) zijn hem antipathiek. ‘Höhenkunst’ noemt hij, met ironische bedoeling
blijkbaar, beide roemrijke afdeelingen onzer letterkunst, ja hij gaat zoover, ongeveer
alle wezenlijke waarde te ontzeggen aan dichtwerken, die geen onmiddellijk verband
houden met hetgeen hij als ons nationale volkseigen blieft te herkennen, waarin
zich niet de ‘ziel van 't volk’ (zooals hij zich die, subjectief, voorstelt) wordt vertolkt.
Het is in de eerste plaats duidelijk dat de heer Wirth onze letteren alleen van den
zangerig-muzikalen kant benaderd heeft (den eenigszins bruut-muzikalen kant), het
is tevens duidelijk - en dit niet alleen uit zijn wetenschappelijk werk, maar nog meer
uit zijn praktijk-beoefening in ‘Hervorming en Wedergeboorte’ - dat hij weinig
fijngevoelig is voor het litteraire schoon. Het bekende gedicht van Hooft: ‘Sal
nimmermeer gebeuren’ is volgens hem slechts mooi tot aan de zevende strophe;
in de overige kan hij niets dan een parodie op de eerste zes ontdekken. Hooft werd
door zijn reis naar Italië ‘gründlich verdorben’, verklaart Wirth. Van onze ‘Achtziger’
(Perk, Kloos, Van Eeden, Gorter, en anderen) heet het op bl. 299: ‘Wohl suchten
sie den Zusammenhang mit der Natur, mit der “Schönheit” wiederzugewinnen, und
war ihnen nichts mehr verhasst als der “nutscap” und der “stichtelijke toon” der
Burgerpoesie; wohl warfen sie mit souveräner Verachtung die bürgerliche Tradition
weit von sich - a b e r k e i n e r f a n d d e n W e g z u r N a t i o n , z u m V o l k e
w i e d e r !’ (spatieering van den heer W.)
De geachte schrijver lijkt mij wat al te haastig gebakerd. Hij wachte nog een beetje.
Geduld is een goed-hollandsche eigenschap en zal hem dus sympathiek zijn. 't
Komt er ten slotte ook maar op aan wat men ‘het volk’ noemt, niet waar? Alle zes
millioen? Daar zijn ook de nog onbewuste kinderen, daar is ook de laagst bezielde
slampamper bij. Dus minder? Eén millioen? Honderdduizend? Laat ons toch niet
twisten over louter numerieke verschillen! De heer Wirth bestudeere de psychologie
der menigte. En, overigens.... dat het sommige waarachtige, schoone poëzie aan
populariteit ontbreekt is toch waarlijk minder aan die poëzie dan wel aan den populus
te wijten. Heeft de heer W. bewijzen dat het gedicht: ‘Sal nimmermeer gebeuren’,
de eerste zes strophen dan, ooit populair is geweest?
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Doch genoeg, het schijnt mij onverstandig dezen geleerde in zijn wel wat erg
dilettantische sorteering onzer letteren zeer au sérieux te nemen. Men doet goed
iederen mensch in de eerste plaats in zijn kracht waartenemen, en de kracht van
den schrijver Wirth ligt niet in zijn litterairen smaak, maar in zijn ijverige, enthousiaste
opdelving en bestudeering van ons volkslied. Over den bloei van het nederlandsch
lied in de 16e eeuw, over het verval in de 17e, 18e geeft hij zeer belangwekkende
en - mij althans - overtuigende beschouwingen ten beste. Heel interessant o.a. lijkt
mij Wirth's bewijsvoering dat het geestelijk lied ontstaan is uit het wereldlijke, en
niet omgekeerd, zooals vaak werd volgehouden. Het z.g. wereldlijke lied (het
minnelied voornamelijk) is hier te lande altijd min of meer het kind van de rekening
geweest. In de Middeleeuwen werd het onderdrukt door de Kerk. De eerste, échte
tijd der Renaissance, 't begin der 16e eeuw, bracht oorspronkelijk bevrijding,
frischheid, bloei, maar de overwinning van het Calvinisme was voor ons lied nog
ruim zoo verderfelijk als de vroegere onderdrukking door de katholieke kerk. Met
mannelijke stoutheid-van-spreken toont Wirth aan, hoeveel kwaad ons op dit artistiek
terrein door de ingetogen vroomheid onzer vaderen is berokkend, ja zoo welsprekend
is hij dan menigmaal, dat ook daar waar wij het toch eigenlijk niet geheel met hem
eens kunnen zijn, en zijn wijze van expressie ons wat ruw voorkomt, toejuiching
onder het lezen luide in ons opklinkt.
Eerst bij 't begin der 19e eeuw speurt Wirth teekenen van kentering, teekenen
althans dat het droevig verval van ons populaire lied door mannen van gemoed,
kennis en kunstzin werd opgemerkt en openbaar besproken, betreurd. Het was
precies in het jaar 1800 dat de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen de volgende
prijsvraag uitschreef: ‘Het Nationaal Nederlandsch gezang, van eenen minder
bevalligen smaak zijnde dan dat van vele andere natiën, zoo wordt gevraagd: Kan
men, ook in de scholen, den kinderen bij tijds, e e r h u n g e h o o r b e d o r v e n
w o r d t , goede gronden van de muzijk en zangkunst inprenten, zooals zulks, in
Duitschland bijzonder, in bijna alle scholen met vrucht wordt in het werk gesteld?
En welke zijn de beste middelen om dat oogmerk te bereiken?’
Van de (hoevele?) antwoorden werd dat van D i r k v a n d e r R e i d e n bekroond.
Doch, volgens Wirth, op onvoldoende gronden. ‘Der Verfasser blieb weit hinter der
ehrlichen Erkenntnis der Preisausschreiber zurück’. Hij stak de nederlandsche
‘muziek- en zangsmaak’ in de hoogte, bejammert alleen dat het nederlandsche lied
door italiaansche, engelsche en fransche invloeden is bedorven, erkent verder, dat
het valsch zingen in Nederland ‘een algemeen gebrek is geworden, ook bij andere
natiën, doch het minst onder de Duitschers’ en prijst het onderwijs in de gronden
der muziek- en zangkunst, zooals ‘dat met een zeer goed gevolg in de scholen in
Duitschland plaats heeft’. (blz. 267). Daarop vervolgt Wirth: ‘Dies war immerhin
schon ein guter Schritt auf dem Wege zur Selbsterkenntnis, und diese
Selbsterniedrigung Deutschland gegenüber verdient um so mehr Beachtung, wenn
man das sonstige, gleichzeitige Verhältnis beider Länder in Betracht zieht. Jene
lächerliche Selbstüberhehung des bramarbasierenden Bilderdijk, dessen geringe
Bedeutung mit der von ihm der deutschen Kultur gespendeten Verachtung gleichen
Schritt hält, ist nur eine Aüsserung der damaligen holländische Gefühle für
Deutschland.
‘Ehrlicher und weitsehender noch als V a n d e r R e i d e n war ein Schriftsteller,
der sich sechzehn Jahre später mit demselben Gegenstand befasste, J. R o b b e r s .
In seiner Schrift “Verhandeling over het Nationaal Nederlandsch Gezang” bezieht
er sich auf die Rückständigkeit des “nationalen” wie “kirchlichen” Gesanges in den
Niederlanden im Verhältnis zu Deutschland, als erste Veranlassung, weshalb e r
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sich auch mit dieser Frage beschäftigt habe. Er zieht alsdann die Schrift V a n d e r
R e i d e n 's zu Untersuchung heran....’
*)
Wirth bespreekt vervolgens de geschriften van dezen Jan Robbers in den breede,
en met groote ingenomenheid, om daarna te erkennen: ‘Es gab also auf dem Gebiete
der Tonkunst Leute, die weitsehend und ehrlich genug waren, die nationale
Verarmung einzugestehen. Und obgleich noch keiner im Stande war, die Quellen,
denen dieses Übel entsprungen war, ausfindig zu machen, so waren sie doch schon
auf der richtigen Fährte, als sie einen. Vergleich zogen zwischen der Erbärmlichkeit
des kirchlichen Gesanges und des religiösen Liedes in Holland und dem umgekehrten
Verhältnis i n d e m l u t h e r i s c h e n D e u t s c h l a n d . An erste Stelle nenne ich
die bereits erwähnte Arbeit L e J e u n e ' s , die erste Sammlung alter Volkslieder,
die in Nordniederland erschien. Er suchte eine andere Erklärung als R o b b e r s
und fand sie i n d e m e l e n d e n Z u s t a n d d e r K i r c h e n m u s i k . Es war die
erste kritik der calvinistischen Kulturerrungenschaften’.
Vergis ik mij niet, dan moeten de hier geciteerde bladzijden, met de hoofdstukken
over middeleeuwen en 16e eeuw, tot de belangrijkste van Wirth's boek gerekend
worden. Het is werkelijk wel een beetje jammer, dat de zoo sympathiek geestdriftige
schrijver gemeend heeft zijn propaganda voor ons nationaal gezang meer relief te
moeten geven door

JAN ROBBERS 1753-1830, ORGANIST DER GROOTE KERK EN KLOKKENIST DER STAD ROTTERDAM.

zijn minachting voor de ‘meer individueele’ litteratuur onverholen uit te spreken. Hij
is daarmede natuurlijk toch niet geslaagd, want niemand zal begrijpen, waarom
Vondel en Hooft, Perk, Kloos en Gorter geen onsterflijke werken zouden kunnen
geschreven hebben, terwijl het volkslied in verval was. De heer Wirth hoopt en
verwacht van de toekomst een opbloei van ons nationaal gezang. Wij kunnen die
vrome wenschen van hem niet deelen. Met volle erkenning en genot van het vele
goeds ons op dit gebied door vroegere eeuwen geschonken, moeten wij toch
*)

De schrijver dezer aankondiging, in de gelegenheid een geschilderd portret van Jan Robbers
(die zijn betovergrootvader was) te doen reproduceeren, meende hiermede allicht dezen of
genen lezer (en stellig den heer Wirth) genoegen te doen.
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verwachten (en ik zeg opzettelijk niet: vreezen) dat de komende tijden ons dichter
bij een vereenigd Europa brengen zullen en bij de vervlakking der nationaliteiten,
die daarvan het gevolg (zoowel als, gedeeltelijk, de oorzaak) zal blijken, dan bij een
sterker optreden van het eigenaardig nationale leven in een klein, midden tusschen
de groote gelegen landje als het onze.
H.R.
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Pen, potlood en krijt.
(Pen, Pencil and Chalk, A Series of Drawings by contemporary European Artists.
Special Winternumber of the Studio).
Men zou uit den titel van dit extra-nummer van de ‘Studio’ kunnen opmaken, dat
men hier een technische verklaring zou vinden van de verschillende methoden van
pen-, potlood- en krijtteekening en van de procédé's, die ze vertolken - Wat een
zeer belangrijk exposé zou kunnen zijn van den toestand der huidige illustratiekunst
en grafische journalistiek. Maar de verschillende artikelen, die de groepen van
teekenaars, naar de naties ingedeeld, inleiden, geven weinig van dien aard, en juist
ook deze indeeling maakt vergelijking tusschen de ééne penteekening en de andere,
de ééne potlood-, de ééne krijtteekening en de andere, zeer moeilijk.
Alleen de korte studie van Malcolm C. Salaman over de Engelschen brengt, door
te herinneren aan de houtsneden uit den grooten tijd van Millais, Rossetti, Sandys,
Pinwell en Charles Keene, eenige algemeene beschouwingen in het geding, waarbij
hij terecht doet uitkomen, hoe de zwart-en-wit teekenaar zich tegenwoordig eigenlijk
door niets gebonden behoeft te achten, daar de reproductie-techniek thans immers
zoo geperfectionneerd is, dat ze voor niets meer staat.
Niettemin hebben enkele der bijdragende teekenaars - en niet de slechtste - wel
degelijk die zekere soberheid in de middelen betracht, welke toch nog wel voor alle
grafische kunst vereischte is, daar een te v e e l hieronvermijdelijk tot verslapping
leiden moet. Het subtielere werk dat bij zeer uitvoerige en naar het schilderachtige
strevende teekeningen door de hand wordt gedaan, het schrift verliest aan karakter
ook door de perfectste reproductie, die tintjes geeft, door puntjes en lijntjes
saamgevoegd, geen toets, streek, geen veeg zooals het penseel of het krijt
neerzetten.
Bij penteekeningen komt vanzelf zoo iets niet te zeer in aanmerking. Wij zien er
hier forsche van den fantast Simes, van den illustrator Brock, en geraffineerder, uit
Beardsley's school, van Anny French. Een Coleridge-illustratie van Gerald Metcalfe
is weer gansch anders opgevat, en doet denken aan een houtsnee van Dürer - ik
spreek van de techniek alleen. Een knappe pen- en potlood-schets draagt de
bekende dierteekenaar Shepperd bij.
Onder de Hollandsche medewerkers treft men enkele van onze knapste grafische
kunstenaars aan, Wenckebach, Nieuwenkamp, Rie Cramer, terwijl een bladzij mooie
silhouetten van Nelly Bodenheim is weergegeven op grijs papier, en een prachtige
krijtteekening van Bauer even waardig dezen illusteren romantieker vertegenwoordigt,
als een papegaai in potlood onzen eenigen van Hoytema.
Forain, Steinlen, de beide Boutet de Monvels, Herman Paul zonden eenige hunner
mooie schetsen. Zeer opmerkelijke resultaten bereikt daaronder Bernard Boutet de
Monvel door de anders zelden gelukkige combinatie van inkt en potlood. Roubille,
die toch zoo kloeke lijnteekeningen maken kan, prefereerde hier de krijttechniek,
maar een charmante zuivere penteekening van Carlègle toont alweer, hoeveel in
het volstrekt zwart en wit te bereiken is. Veel minder belangrijk is de Duitsche
inzending die alleen van den houtsnijder Emil Orlik en van de volkstypen-schilderes
Kathe Kollwitz merkwaardigs biedt. Als grafische kunst beschouwd, vertellen de
Oostenrijksche werken ook weinig nieuws, en een paar Zweedsche caricaturen
toonen aan, dat in dat land nog al eens gemakkelijk zekere trucs ingang vonden.
De Hollandsche en Fransche grafische kunst in dit nummer zijn zeker het meest
de moeite waard.
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Ik heb met opzet niet gesproken over de vele teekeningen, hier gereproduceerd,
die blijkbaar niet gemaakt zijn met de bestemming, technisch vermenigvuldigd te
worden.
C.V.
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Reproducties naar Dürers houtsneegravures.
Wie in de Novembermaand te Utrecht de tentoonstelling van drukwerk bezocht
heeft, zal daar een in allen deele zeer verzorgde inzending aangetroffen hebben
van de firma Corn. Immig uit Rotterdam. Ze deed een nieuwe reproductie-wijze
(immigrafie) kennen die zich uitstekend leent tot het weergeven van z.g.n. lijnwerk.
Een zeer groote voorliefde voor Dürers houtsneden en de bijzondere geschiktheid
van dit werk ter reproductie in het door hem uitgevonden procedé deed den heer
*)
Immig besluiten, aanvankelijk voor zijn eigen genoegen , de vier groote series van
Dürers prenten, de apocalyps, Maria's leven, de groote en kleine passie, op ware
grootte weer te geven.
En deze afdrukken deels op satijn, deels op Hollandsch papier, i m m i t e e r d e n
niet een oud-exemplaar, wat wel eens hinderlijk is in reproductie, en als een soort
bedriegerij onaangenaam aandoet, maar zij gaven, meerendeels uitstekend, het
zuivere lijnenwerk in zijn onderlinge verhouding terug.
Ik vind het noodig dit er even bij te zeggen, omdat hierover nog al eens verschil
van meening bestaat, en men het weergeven van een prent veelal opvat als het
zuiver nabootsen van papierkleur en inkt (die beide door den tijd verkleurd zijn), het
overnemen van oneffenheden, vlekjes, enz. Hoewel ook dit in zeker opzicht zijn
waarde kan hebben, lijkt het mij toch bij zuiver grafisch werk beter een correcten
afdruk van de lijnen te geven, ontdaan van de charme die een oud exemplaar kan
hebben. Het geldt hier niet een facsimilé van een oude prent, maar het weergeven
van het werk-zelf, waarvan de meester zeker alleen met een goeden afdruk tevreden
geweest zou zijn.
Als een toelichting tot deze prenten mogen wij beschouwen het afzonderlijk bij
de firma Immig verschenen boekje van Dr. K. Tscheuschner, in vertaling van W.H.J.
Haasse, dat na een korte beschouwing over Dürer's leven, een beschrijving geeft
van de verschillende platen die in de vier bekende houtsnede-series voorkomen.
Een handig, zaakrijk boekje dat zoowel tot apprecieering van Dürers werk, als tot
beter begrip der voorstellingen, zeer veel zal kunnen bijdragen.
R.W.P. Jr.

*)

Louis Artan bij Reckers.

Louis Artan, Belgische Mesdag, gevoeliger echter en kleuriger, is in zijn land een
Corot genoemd. Geestelijk is hij ook een zoon van Barbizon. Zijn schildering is glad,
men treft haast nergens een penseelstreek of verfverheffing aan, alleen hier en daar
op het zeeschuim. Zijn verf is op het doek vermengd, met vinger of paletmes dooreen
gewerkt, tot een als email gladde oppervlakte, teer en fijn van kleur, licht en helder,
transparant soms.
De horizont is op één derde van het doek, of iets hooger, daardoor heeft elk
schilderij een groot luchtoppervlak, domineerend teerblauw van kleur, meestal
grootendeels bedekt met dunne hangende wolken.
Het is eenvoudig, sober werk. De schilder streeft niet naar een bijzondere, een
eigen manier, evenmin zoekt hij verschillende stemmingen der natuur weer te geven,
men vindt bij hem niet de zee in haar duizendvoudige schakeeringen. Eén zelfde
moment treft men op haast alle doeken aan, slechts varieerend in het gezichtspunt
*)
*)

Thans echter ook in den handel gebracht.
Thans in de Larensche kunsthandel.
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dat meestal aan de kust is, òf in het meer of minder bewolkt zijn van den blauwen
hemel, òf in de groepeering der schepen. Maar door een streven naar steeds grooter
verfijning boeit toch elk doek.
De scheepsmasten zijn fijn met vaste hand op de droge verf geteekend, ook de
hier en daar in zee loopende pieren. De kielen zijn één met de zee geschilderd en
de horizont vloeit teer over in de lucht, hier en daar als in een aquarel zoo fijn. Deze
verfijnde overgangen, deze teere kleuren, het emailachtige van de verf, zijn het
vooral, die ons aan de Barbizon-school herinneren.
A.Z.
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Albert Roelofs.
Bij Artz en de Bois op den Haagschen Vijverberg was dezer dagen een keur uit het
laatste werk van Albert Roelofs te zien. Hier kon men een rustig toevluchtsoord
vinden na bezoeken aan de tentoonstellingen van dezen herfst, die zooveel discussie
uitlokten. Men vergat hier gaarne de lamentabele heftigheid, waarmee de jongsten
onder de schilders, van programma-ideeën uitgaande, de ‘gedachtenlooze’
schoonheid die wij liefhebben te lijf willen. Alsof men dat wat in den greep van den
Promethide Vincent lag: buiten de grenzen der gestelde wetten nieuwe waarden te
scheppen, die hun recht van bestaan slechts aan z i j n genie ontleenden, zou mogen
vervlakken tot systemen, in postulaten samenvatten en er zoo, door sociale
verbreeding, de heerlijke autokratie van individueel bestaan ten eenenmale aan
ontnemen.
Ook bij Roelofs worden wegen gezocht, echter geen die op steile hoogten voeren
of langs grenzen balanceeren - een schilder, die zóó zou willen schilderen, dat zijn
werk ons oog een innig genot verschaft, schept hier het eigen gebied eener frissche
kunstenaarssfeer, waar de hersenen veilig van hun arbeid mogen rusten en alleen
de zinnen een fijne bedwelming ondergaan.
Men zal voorop moeten stellen, dat hij nog bezig is te overwinnen.... zijn eigen
onvolmaaktheden en allerlei invloeden van buiten. Hij maakt grove teekenfouten:
een kind krijgt een filosofenvoorhoofd, een ander een dwergachtig kort lichaam,
door een onhandige wending van 't hoofd ontstaat in het portret van een dame een
lange, lammige lijn van den arm over schouder en hals naar het haar, welke niet
alleen op zichzelve slap is, maar aan de vooruitstekende breedte van het onderste
gedeelte een weekelijke, wegdoezelende plastiek geeft, die het hoofd te klein en te
onwezenlijk doet schijnen. (Daarenboven mist het hoofd hierdoor het accent, dat
het in een portret behoort te hebben).

ALBERT ROELOFS. ROMANCE.
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Maar men zal, in dit onbeholpene, naïveteit en eigenzinnigheid der plastische
bedoeling ontdekken, eigenschappen, die alleen daarom al aantrekkelijker zijn dan
behaagzieke gladheid, wijl zij voor de toekomst meer beloven. Ze komen vooral zijn
kinderfiguren ten goede, wier linksche bewegingen krachtig en onbelemmerd zijn.
Ze doen van achter een fijn weefsel den aanzet van een vrouwenarm doorschijnen,
de gedrongen welving van een borst uitkomen, 't geen weliswaar slechts gelukkige
détails zijn, niet heelemaal organisch passend bij de traditioneele plastiek
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van het overige lichaam, maar die juist in dit naïve, aparte leven het veelbelovend
begin van een rijpere toekomst beteekenen; een toekomst, waarvan men hoopt,
dat haar vormentaal juist h i e r beginnen en van hieruit voortgaan moge, en al die
overige, conventioneele, schoolsche gladheid verliezen.
Roelofs is een schilder van het vrouwelijke, en dat in meer dan een beteekenis.
Begrijpelijkerwijs allereerst in dezen, dat zijn hand een bijzondere manier heeft
het goed gebouwde vrouwenlichaam, liefkozend zonder zwakkelijkheid, te vormen.
Hij heeft de schoonheid van dit lichaam lief, den gang zijner lijnen, de eigenaardige
lieflijkheid van het gelaat, de fijnheid der huid, heel de heimelijkheidder vrouwelijke
bekoring. Hij houdt van de gecultiveerde vrouwenschoonheid en staat even ver van
realistische wrangheid als van een geaffecteerd feminisme.
Zijn standpunt is niet het gewone in Holland, maar het is daarom geenszins
verwerpelijk. Want hij bevestigt het door een reeks van gelijkwaardige qualiteiten,
of liever door de beloften daarvan.
Zijn intérieur is dat van de dame. Hij heeft dit begrip aanvankelijk wat stillevenachtig
onbeholpen aangeduid, een hoek of wand inplaats van een kamer gevende, maar
op 't laatst zijn het al fijne, gezellige dameskamers geworden, die met het traditioneele
boudoir niets gemeen hebben. In de dingen, in de keuze van licht en kleur, in het
heele vertrek is de sfeer der dame, die de gratie van haar persoonlijkheid aan haar
omgeving weet mee te deelen.

ALBERT ROELOFS, GUITAARSPEELSTER.

Maar het beste schuilt in zijn koloriet. Want daarover beschikt hij inderdaad, het
behoeft niet met moeite achter toon of lichteffect ontcijferd te worden, het biedt zich
als 't ware direct aan. Waar het zijn bestanddeelen oorspronkelijk vandaan heeft,
is niet zoo belangrijk. Men heeft wel naar Mancini verwezen, aan wiens harde,
brokkelige kleurenvolte een ouder stuk nog sterk herinnert. Het doffe groen van een
achtergrond in afwisseling met matglanzend goudbrokaat doet aan Monticelli denken.
En ten slotte zegeviert ergens een warm fijn werkend rood, dat door de manier
waarop het boven de andere accenten uitschuimt, onmiddelijk op Rubens wijst. Men
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zal moeten toegeven, dat zijn zoeken naar kleur gepaard ging met een steeds fijner
worden van zijn smaak, en nog gereeder, dat het hem dichter bracht bij de
quintessence van zijn bedoeling: de dame in haar interieur. En het is bovendien
zeker, dat hij hier de invloeden van buiten
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bijna overwonnen, en reeds meer dan beloften gegeven heeft. Daar is een
guitaarspeelster in dof-grijs fluweel; het sonore accent wordt door het overige koloriet
opgenomen en een minder zware glans als van matfluweel blijft grondstemming;
het is niet de gewone toonbekoring, - het is het buigzame van de fijne stof om het
volle vrouwenlijf, dat hier het eerst den toon aangaf, en dit is volgehouden. Een
ander stuk: de Romance. Met hetzelfde recht kon het anders heeten, de uitdrukking
der handeling is voorloopig niet Roelofs' fort, ook de uiterlijke beweging nog niet.
Maar weer is in de fijnschuimende kleurenvolte de voornaamste bekoring, die hier
van het teerwitte weefsel van een teederder vrouwenlichaam uitgaat en door alles
heen klinkt. Misschien is het dit: een koloriet, zachtzinnelijk bewogen, houdt de sfeer
der dame vast, en toont zijn grootste waarde in die nuanceering der kleurenstemming,
die weleens uit verschijning en wezen zelve der vrouw is afgeleid, en waarin zich
hier uitspreekt zoowel de aard als de grenzen van dit talent.
Bij de Roelofsen ligt het zoeken in het bloed. Het is hun lust en hun noodlot. Dit
bovenal maakt den prachtigen vader zoo boeiend. Ook deze zoon is nog overal in
onrust. Het is te wenschen, dat hij spoedig eens pauze houden en eerst eens trachten
moge van de veroverde inzichten zooveel mogelijk partij te trekken, vóór hij weer
uitgaat om nieuwe te zoeken.
Dr. MAX EISLER.

Kalenders.
De Decembermaand bracht ons nog eenige kalenders, waaruit wij de verschillende
opvattingen omtrent de bestemming en de daarmede verbandhoudende
versierings-wijze zeer goed zouden kunnen demonstreeren.
Zoo is Rueter's kalender, een kalender-uit-één-stuk. Het doel, duidelijke cijfers
en letters, om op een afstand de dagen der maanden te kunnen aflezen is hoofdzaak,
eigenlijk alles. Maar evenals de schrijnwerker van voorheen, die een lepelrekje of
iets anders maakte, het niet laten kon, door een kerfsnede, een krulletje aan het
eind, een jaartal of naamletter het tot een aardig ding te maken, zoo ook kan Rueter
niet volstaan met enkel cijfers en letters, doch maakt er een randje om, een blaadje
en bloemetje, figuurtje zelfs. Het is luchtig en vluchtig gedaan, gemakkelijk, soms
wel iets te gemakkelijk, maar het heeft dan ook niet meer pretentie dan het lepelrekje
van den schrijnwerker, en toch doet dit ons aangenaam aan, zoo ook Rueters
kalender.
Voor de uitgevers Dieperink & Co ontwierp de heer Corn. Bosch een twaalftal
maandbladen, die juist het tegenovergestelde hebben van wat Rueters kalender
kenmerkt. Voor den heer Bosch ligt het zwaartepunt in de twaalf groote prenten,
die hij op steen teekende, en waaronder de kalender is afgedrukt. Eén geheel is
het niet geworden, de kalender was hier de mogelijkheid om de twaalf plaatjes te
geven.
En die plaatjes nu, wel ze zijn niet kwaad, wat dor en droog nog, wat angstig en
ook te monotoon; maar toch is het een verblijdend verschijnsel, dat door onze
jongere teekenaars weer eens direct op steen wordt geteekend. De techniek is zoo
prachtig, er is zooveel mee te bereiken.
Nog verscheen er een kalender ontworpen door de leerlingen der Rotterdamsche
Academie onder leiding van den leeraar Huib Luns. Wij moeten dit dus beschouwen
als het resultaat van het onderwijs, en als zoodanig heeft het meer waarde dan dat
een school vertegenwoordigd wordt door een ontwerp van een der leeraren zelf.
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Wij zien hier een opvatting, een richting in, meer nog dan een geheel geslaagde
proeve. En nu is er wel wat op aan te merken, het schild is wat onrustig voor de
blaadjes, en deze zijn niet alle even gelukkig van samenstel, maar de leidende
gedachte die er inzit is wel goed, en dat te kunnen constateeren in het werk van
leerlingen is m.i. wel het voornaamste.
R.W.P. JR.
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Van der Ven en Van Beever op Arti.
Behalve een zaaltje prachtige dierteekeningen van Th. van Hoytema en een met
het stoute werk van Derkzen van Angeren, vond men dezer dagen op Arti een groote
wand behangen met schilderijen door Van der Ven en een andere met schilderijen
door Van Beever.

LARENSCH VROUWTJE, NAAR SCHILDERIJ VAN E. VAN BEEVER.

Beiden zonden stillevens, Van der Ven vooral bloemstukken, maar beiden
vertoonen ook ander werk: landschappen de één, intérieurs en landschappen de
ander.
Het interieur van Van Beever is iets geheel anders dan wat wij als boeren- of
visschers-interieur kennen door het werk van de Haagsche School en de volgelingen
daarvan. Ik bedoel niet, dat ze kleuriger en lichter zijn. Ik bedoel dat de kleur, de
stof en het licht door de zeer vergevorderde en echt schilderlijke techniek van dezen
schilder het geval, - dat voor Israëls en Neuhuys en toch ook Kever wel hoofdzaak
bleef - op den achtergrond dringen. Wij denken niet in de eerste plaats: dit is een
oud vrouwtje bij een schouw, maar wij denken aan zeer sterke en zeer geraffineerd
door verven vertolkte kleuren in allerlei licht. Zoo is het met de landschappen, die
overigens aantoonen, dat deze schilder ook de thans zoozeer gezochte zonnigheid
nastreeft en beheerscht.
Waar men bij Van Beever het g e v a l vergeet - dit is, let wel, geen aanmerking
maar een kenschetsing, want de schilder heeft het recht de dingen zóó te zien en
zóó weer te geven - terwijl men bij hem het geval vergeet, denkt men er bij Van der
Ven's landschappen het eerst en het laatst aan. Van der Ven wil ons vooral, dunkt
me, laten zien wat de natuur, wat de avond vooral hem zegt, den indruk geven, en
wel den indruk, dien ze op zijn gemoed maakt. Zijn beste werken hebben een eigen
stem, geen luide, maar een zacht melancholische, teedere en zuivere. In één woord,
een ten onrechte wel eens gesmaad woord, d.i. stemmingskunst, die ons de sombere
vredigheid van het heide- en boschlandschap vooral in den herfsttijd bijbrengt.
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In zijn bloemstukken toont deze schilder zich intusschen evenzeer getroffen door
kleurenweelde en door de subtiele nuances van dat rijk en broos materiaal, het
bloemblad en geeft vreugdige stukjes die zeker.... aftrek zullen vinden. Ik voor mij
zie in zijn landschap zuiverder een persoonlijkheid.
C.V.
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Het aanplakbiljet der vierjaarlijksche.
Het is wel opvallend hoe weinig begrip over het algemeen de picturale Kunstenaars
hebben van de decoratieve, de versierende kunst. En uit dit weinige begrip vloeit
een soort geringschatting voort, ten opzichte van hen die door studie en overweging
er toe gekomen zijn, te beseffen, dat een muur, een glasraam, een vaas, een
boekomslag, een aanplakbiljet, dingen zijn die nu eenmaal niet ‘beschilderd’
behooren te worden zooals het doek van een ezel-schilderij, maar die door hun
aard en hun bestemming aan de versiering andere eischen stellen.
Dat zij hiervan niet de minste notie hebben, ziet, het is weer overtuigend bewezen
bij het aanplakbillet dat voor de a.s. ‘Vierjaarlijksche’ gemaakt zal worden.
Reeds had de vice-voorzitter, de heer Dake de commissie verrast met een ontwerp,
dat echter niet de algemeene sympathie mocht ondervinden, en in stede van toen
nog ten halve te keeren, wat beter ware dan ten heele te dwalen, zou dit ontwerp
nog eens gecorrigeerd ter tafel komen, waarna men ten slotte decideerde, om een
tentoonstelling v a n h e d e n d a a g s c h e kunst aan te kondigen door een plakkaat
met een reproductie er op naar een prentje van Rembrandt.
Zonderlinger kan het waarlijk al niet. Een klein prentje van Rembrandt uit zijn
verhoudingen gerukt door een abnormale vergrooting; een zuiver picturaal ding, dat
geen geheel kan vormen met den omringenden tekst, gebruikt als wandversiering;
een prentje van Rembrandt benut om hedendaagsche meesters bij het publiek te
introduceeren.
Dit laatste is misschien alleen verklaarbaar uit het antwoord van den heer Dake
aan den heer Gratama, waarin eerstgenoemde ‘het onbekende personen gunt langs
het werk van anderen wat naar boven te kruipen’.
Moeten wij waarlijk aannemen dat de commissie evenals haar vice-voorzitter
overtuigd is, dat de nederlandsche decoratieve kunst, waartoe wij die der affiches
toch rekenen, zeer verre ten achter staat bij de Duitsche, Fransche, Italiaansche en
Hongaarsche; en dat het daarom maar beter is, een slechtbegrepen aanplakbiljet
te kiezen, in stede van, voor een internationale tentoonstelling, te trachten een, zij
het dan Fransch, Duitsch, Italiaansch, Hongaarsch, (wij zouden hier nog bij kunnen
voegen: Engelsch of Amerikaansch) billet te verkrijgen - als men dan per se zijn
landgenooten negeeren wil, of hun capaciteiten onderschatten?
Want ik kan mij bezwaarlijk denken, dat die gansche commissie onbekend is met
wat op het gebied der decoratieve kunst in de laatste jaren ten onzent gepresteerd
is door mannen als Derkinderen, Roland Holst, Toorop, Dijsselhoff, Hart-Nibbrig,
Nieuwenhuis, Lion Cachet, Hahn, Breman, Lebeau, en tal van anderen.
De meesten dezer kunstenaars hebben ook aanplakbilletten geteekend, waaronder
heel goede. Het zal de heeren schilderij-schilders waarschijnlijk verbazen, dat een
verzameling uitsluitend Nederlandsche aanplakbilletten uit de laatste jaren, zooals
in mijn bezit is, meer dan honderd stuks kan tellen. En zoo het de heeren der
commissie waarlijk onbekend was, dat men ten onzent ook teekenaars van
aanplakbiljetten bezit, waarom dan niet het advies gevraagd van hun collega
Veldheer of van anderen, die krachtens eigen arbeid hiervan op de hoogte zijn. Of
moeten wij veronderstellen, dat hier louter zwijgers waren ter vergadering, die de
beslissing overlieten aan hun artistieken leidsman, den heer Dake, die toch op het
gebied der versierende kunst geen autoriteit genoemd kan worden. Neen, met dit
aanplakbillet hebben de leden der commissie duidelijk bewezen niet te begrijpen
wat feitelijk een aanplakbillet in het algemeen en voor deze tentoonstelling in het
bijzonder moet zijn; maar tevens dat zij totaal incompetent waren over een
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decoratieve aangelegenheid een opinie uit te spreken, laat staan een beslissing te
nemen.
R.W.P. JR.
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‘MOEDER EN KIND’, REPRODUCTIE VAN EEN KRIJTTEEKENING DOOR J.S.H. KEVER.
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J.S.H. Kever, door C.W.H. Verster.
Voor Baronesse v. H.v.A. geb. L.
‘.... En doch.... ik kan nog nooit den dorpel van uw huis
- al klinkt de zaal er steeds vol kinderlijk gedruis den dorpel van uw huis nog nooit, nog nooit beterdten
dan met de dood in 't herte.’
(‘Herdenken’ van KAREL DE GHELDERE.)

De schoolmeesters uitgezonderd, geloof ik niet aan het bestaan

J.S.H. KEVER.

van veel Larensche meesters. - Er wordt in den laatsten tijd reclame gemaakt voor
een Laarder schilderschool (ik bedoel nu niet de onlangs door Moulijn en Hart Nibbrig
opgerichte), maar, eilieve, wat is er eigenlijk aan van die school - òf - is ieder schilder
die zich te Laren vestigt, al dadelijk een Larensch meester van die school? En wat
zijn hare kenmerken? Wordt in den geest gedacht aan een Barbizonsche, dan vindt
men, als men op onderzoek uitgaat, zeer heterogene elementen. Want, van hoe
goeden wille ook, - voorzeker kan men maar bij zeer sporadisch voorkomende
gevallen van een zelfde kunstrichting spreken. Aug. Le Gras met zijn woestijnsteden
Gardaja, Boenoera, etc., Heyenbrock met zijn Belgische en Duitsche
Fabriekstafereelen, de jonge Mauve met zijn Zeeuwsche oesterputten, Co Breman
en Hart Nibbrig met hun pointillé's - Bosch Reitz met zijn Fransche parken.
Bretonsche havens en Italiaansche villatuinen, Roland Holst met zijn
wandschilderingen, Jhr. Snoeck met zijn kerkintérieurs, Moulijn, Broedelet, Mevr.
Broedelet-Henkes, Mej. v.d. Willigen, Laguna, Van Beever, Krabbé, Van der Ven,
Sterre de Jong, Frans Langeveld, Derk Melis, Polvliet, Jan Terwey e.a. zij allen
vertegenwoordigen evenzoovele richtingen van die Laarder School.... in het land
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van Mauve. Wat is er nog over van al het schoone, dat den meester daar bekoorde
en vasthield?.... Weinig of niets.
Larens karakter is langzamerhand van stukje tot beetje verprutst -, minstens dertig
jaar lang.
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BREILES.

Laren.... het land van Mauve!....
Zou de meester thans nog zijn gezegde handhaven: ‘Laren is mijn land wel’, als
hij het weer kon zien zooals het nu is?
Laren met zijn quasi-steedsch, ‘up-to-date’, ‘naar de eischen des tijds’ ingericht,
onaesthetisch Hôtel, op dezelfde plek, waar eens het intiem-bekoorlijke
dorpsherbergje van den ouden Hamdorff stond, - de voornaam-stille Brink, waarover
bij 't vallen van den avond de schapenkudden huiswaarts keerden, en thans de
rinkelende trams en de puffelende, toeterende auto's, den eenzamen roep van den
vroegeren scheper hebben verdrongen -; de meeste zoo schilderachtige
boerenhoeven.... zij zijn wèg, maar, teeken des tijds, daarvoor verrezen in de plaats
de meest karakterlooze villa'tjes, optrekjes, pensions en de mesquin-uitgevoerde
‘studio’-huisjes, gewone Oud-Hollandsche woonsteden die, via Engeland weer
ingevoerd, tot het ‘nec plus ultra’ van artisticiteit werden verheven.
En... de bevolking?... De bekoring, die voor Mauve uitging van die kinderlijk-naieve,
eenvoudige boerenmenschen, - zou hij die nog ondergaan, als hij ze kende, die
gezinnen, van de jongste tot de oudste afgericht tot poseeren, zóó dat al hun doen
en laten van af 't aardappel-schillen tot het kinderen-zoogen, een zeer loonend
‘stand aannemen’ is geworden? Maar den mooien tijd hebben o.a. nog beleefd:
Albert Neuhuys, Wally Moes en Kever, en zij, zij hebben zich gehouden buiten het
mondaine gedoe van schilderende Engelsche en Amerikaansche misses, het frivole
spelen met kunst, waarmede de modieuse jofferen haren tijd zoek brengen, - zij, zij
hebben in vroegere jaren reeksen van serieuze studies gemaakt, waarvan het
omwerken tot schilderijen gansch een menschenleven vordert.
Reeds sedert jaren trok een statig, van klimop omrankt gebouw mijn aandacht, een
van die oude aristocratische woningen, waaraan niet veel bizonders te zien is, doch
die door soberheid opvallen, en waarvan men als 't ware gevoelt, dat de
eerbiedwaardige muren veel schoons omhullen, terwijl men de kamers in gedachte
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allicht stoffeert met stille, ingetogen bewoners, zich aanpassend aan dien voornamen
eenvoud. En dikwijls
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ging ik er langs, niet denkend ooit den drempel te overschrijden; totdat de
R e d a c t i e v a n E l s e v i e r ' s M a a n d s c h r i f t mij aanzocht iets over den
schilder K e v e r te schrijven, wiens werk ik al geruimen tijd een warm hart toedroeg.

AAN HET RAAM.

Het innerlijk was wèl, zooals ik mij dit had voorgesteld. In de intieme voorhal,
waarin ik twee fraaie statuetten van den beeldhouwer Jacobs opmerkte, heerschte
een gedempt licht, echter sterk genoeg om de exquise verzameling etsen en studies
tot haar volle recht te doen komen.
In 't atelier.... O! hoe weinig leeren wij toch onze schilders en beeldhouwers op
tentoonstellingen, - die jaarmarkten van kunst, - kennen en waardeeren! Wat tal
van forsche opzetten, kernachtige, vlotte studies, pittige krijtkrabbels werden mij
daar in K e v e r ' s atelier voor oogen getooverd.
De meester was juist bezig aan een groote aquarel, en 't was een ongewoon
genot zoo'n werk eens in wording te zien.
Kever geeft zich niet gauw, hij is een dier ingetogen naturen, die van hun eigen
bescheidenheid een pantser smeden tegen de opdringerige buitenwereld. Het leven
dat hij liefheeft, spaarde hem echter geen leed. Is zijn voorkomen martiaal, toch
schuilt achter dit forsch uiterlijk een teer gemoed, een wonder-gevoelige ziel. Van
daar dat zijn werk van een bijkans weemoedige bezonkenheid is, die er voor mij de
grootste bekoring van uitmaakt.
Kever werd 19 Juni 1854 te Amsterdam geboren. Op school kon hij 't niet al te best
bolwerken, had vooral moeite met wiskunde, zoodat er dan ook redenen waren een
richting voor hem te zoeken, waarbij de gewone schoolkennis minder noodig was.
Toevallige omstandigheden wezen die richting aan. Zijn moeder kende de familie
Israëls en deed na bezoeken aldaar gebracht, altijd verhalen over diens werken in
't atelier, gezien o.a. ‘Na den Storm’. Daar de jonge Kever reeds neigingen tot
schilderen aan den dag legde, maar vooral door zijn afkeer van alle andere dingen,
vroeg ze den ouden Jozef om raad, die hem toen aanmoedigde in zijn voornemen
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en hem naar het atelier van den lithograaf Renneveld stuurde, waar hij een jaar
lang litho's naar oude Italianen copieerde (1868-69). Van hier ging hij naar
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BOERENDEEL TE EEMNES.

de Academie in de Oudemanhuispoort onder Craeyvanger, waar hij pleister teekende,
terwijl hij thuis reeds ijverig aan 't stilleven schilderen was. Toen de Academie
opgeheven werd was hij zeer teleurgesteld en dacht hij dat het nu wel voor goed
met schilderen gedaan zou zijn. Doch Israëls nam hem nu mede naar het
‘Trippenhuis’ en liet hem daar o.a. de ‘Transfiguratie’ copieeren. In 1870 kwam hij,
steeds weer op instigatie van Israëls, op het atelier van Greive met Jan van Essen,
M.I. de Haan, C. Metselaar en Jan ten Kate. Toen in 1872 Greive stierf ging hij naar
Eemnes om daar geheel op eigen wieken te drijven, en schilderde hij veel buiten
of interieurs zonder figuren, om de dure modellen te vermijden.
In 1877 volgde hij met Theo Hanrath (in 1883 overleden) te Antwerpen een
wintercursus onder Verlat. Vervolgens werkte hij gewoonlijk in Laren en Blaricum,
terwijl hij te Amsterdam zijn vast ‘pied à terre’ behield.
In 1887 trouwde hij, en vestigde zich spoedig voor goed, d.w.z. voor de
zomermaanden, in Laren, terwijl de winter in gezellige buurschap met Poggenbeek
en Bastert op de drie naast elkaar gelegen ateliers in het Oosterpark te Amsterdam
werd doorgebracht. Weinig ging hij met anderen om.
Van Mauve leerde hij veel, ook wel van Neuhuys, zonder echter diens invloed te
ondergaan. Later waren het slechts Poggenbeek en zijn vrouw, die door hun raad
zijn werk influenceerden. Nog een aardig trekje kan ik hier vermelden.
Eens had hij een werkelijk goede teekening voor de Hollandsche Teeken
Maatschappij af; Mauve had beloofd er nog eens naar te komen zien vóór zij
verzonden werd, maar toen Kever en zijn vrouw Mauve zagen aankomen, sloeg
hun de schrik om 't hart: - de aquarel werd in bed gestopt, en Mauve wijs gemaakt
dat ze haar juist verzonden hadden.
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HET MIDDAGMAAL.

Zoo was de teekening gered, - want het was te voorzien, dat, bij de minste
opmerking van Mauve, Kever zijn werk geheel zou hebben afgesponsd.
Kever is veelzijdig en enorm productief.
In 1901 werd er te Amsterdam in de kunstzaal ‘Pictura’ van A. Preyer een zeer
uitgebreide tentoonstelling van zijn ‘oeuvre’ gehouden.
Daaronder behoorde ook het magistrale doek: ‘Jongske met den pot chrysanthen’,
dat ik later in de collectie van den Heer Roland Holst te Hilversum bewonderen
mocht, die meerdere belangwekkende stalen van Kever's kunst bezit. Maar in
hoofdzaak bestond deze expositie toch uit landschappen en binnenhuizen, waarover
de kunstcriticus Albert Plasschaert zoo kernachtig schreef: ‘Het groen van zijn gras,
met zonlicht er op; het levende, dat, van den eenen hoek tot den anderen, een
stilleven van hem, een niet storend en zeer aangenaam gezicht soms maakt, zijn
eigenschappen, die niet met een koel hart te waardeeren blijken. En ook in sommige
binnenhuizen met personen, eer personen in binnenhuizen, schuilt en flonkt genoeg
“dwalend” licht, trilt genoeg van die zoetheid der kameratmospheer, die zoo gaarne
ge vindt in het eenvoudig en vertrouwd werk der Hollanders’.
Wat uit veel van Kever's werk reeds bij den eersten aanblik voor mij van groote
bekoring werd, is het portret dat de meester van zijn moeder schilderde. Dit in heel
sobere tinten gehouden doek vereenigt mijns inziens wel de allerbeste qualiteiten
van Kever's kunnen. Jaren geleden, toen het portret van Whistler's moeder niet
alleen
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volkomen terecht bewonderd en gewaardeerd, maar door des publieks zotte
mode-gril tot paragon van eenig-ware, niet-te-overtreffen kunst verheven werd, toen
kon ik mij volkomen vereenigen met een onzer toen aankomende jonge schilders,
wiens ‘cri de coeur’ aldus klonk: ‘Je kan god beter 't tegenwoordig geen onnoozele
vuurtest meer schilderen, of er moet iets in zitten van 't portret van de moeder van
Whistler!’

DE MOEDER VAN DEN SCHILDER.

En nu. - In gedachte zie ik weer voor mij 't sobere doek van Kever, 't portret van
z i j n moeder, en dan zou ik velen van onze jongere portrettisten willen toeroepen:
‘Neem iets op in uw werk van de stoere kracht dezer teekening, van de devotievolle
teerheid van 't modelé, van de kalme, rustige voornaamheid der conceptie. Want
dit portret, vrij van alle trucs, vrij van alle vooropgestelde theorie, is van een
stil-stralende schoonheid; het eerbiedwaardig-oude, soepel in den leunstoel
neergezonken lijf draagt 't wit omvlokte hautaine hoofd met ingetogen waardigheid;
de halfgeloken oogen kijken met eigen innerlijk contempleerend leven; de mond
verstrakt tot 'n weemoedigen groef in 't volle vast-geserreerde modelé van kin en
wangen, leeft alsof hij tot u spreken ging. En in buigzame lijnen welven zich de
contouren van het lichaam, vlijen de armen zich op leuning en schoot, lijnen,
opgemerkt met devotievolle liefde, vastgelegd op dit heel mooie, stille schilderij, als
met liefkoozend gebaar.
Maar de meest roerende schoonheid vond ik nog in die eenvoudig-rustige beenige
oude vrouwehanden, die van de polsen, simpel omfloersd door wat zwarte kant,
van zoo rake teekening en van zoo volmaakte factuur zijn, dat ze mij Holbein's
krachtig kunnen in herinnering roepen.
En wat zou ik nu nog zeggen van de knappe stof-uitdrukking van het kanten
mutsje of franje omzoomd shawltje?
Het zijn accessoires, die dit portret tot een zeer bizonder kunstwerk completeeren,
maar zelfs zonder deze, zou voor mij Kever's portret van zijn moeder blijven, een
uiting van een wel zeer diep voelend, forsch, en toch heel voornaam talent.
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Als een tweede fraai specimen, dat mij van Kever's kunst bekend is, noem ik het
‘Jongske met den pot chrysanthen’. Toen ik dit voldragen schilderij bij den Heer
Roland Holst te Hilversum zag, was 't niet bijster goed belicht, doch na 't ontsteken
van een paar electrische gloeilampjes werd
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mij dit werk als een openbaring; en - het eenige schilderij dat uit mijn herinnering
dit werk nabij komt, is ‘het vioolspelertje’ van Maris uit de collectie van den Heer
Neervoort van de Poll.
Ik geef gereedelijk toe, dat er al dadelijk door de voorstelling punten van aanraking
zijn, - op beide doeken toch een jongske in bruinfluweelen kleedij, - maar verder
gaat die overeenkomst dan ook niet.

HET ONTBIJTUURTJE. (TENTOONSTELLING ROME

1911).

De voorstelling is hoogst sober: een tengere knaap in bruinfluweel pak staat in
ietwat gebogen houding tegen een tafel geleund, waarop een gemberpot met een
touffe chrysanthemums. Het kind beziet aandachtig de bloemen, terwijl zijn linker
hand met teeder gebaar den pot omvat, en zijn rechter een der bloemen aanraakt;
op den achtergrond hangen twee omlijste studies. Niet alleen is de conceptie van
dit doek meesterlijk, en is factuur van gelaat en handen uiterst knap, - niet alleen
zijn de bloemen van een heerlijk coloriet en van een vlotte penseeltoets, doch
bovenal treft hier een harmonie tusschen de verschillende tinten van bruin, die zeer
zeker ongemeen kan worden genoemd.
De reproductie in den catalogus van 1901 geeft er een zwakke wedergave van.
Is Kever voor het groote publiek in de allereerste plaats de schilder van
binnenhuizen, - ik voor mij geloof dat hij als portrettist, als landschap- en
stilleven-schilder nog meer gepraesteerd heeft, en praesteeren zal.
Wie, als ik, de zeldzame bekoring onderging, die er van zijn bloemstukken uitgaat,
wie aandachtig de reeks vlotte landschapstudies bezag, die in zijn woning hangen
en nog nimmer wer den geëxposeerd, hij zal oogenblikken hebben gesmaakt van
wáárkunstgenot.
Inderdaad, - er is groot verschil in het b e z i e n van kunst, in het g e n i e t e n van
kunst; er zijn er zoo velen, die zichzelf wat wijs maken, of wijs l a t e n maken en....
men wauwelt zoo gaarne mede; - maar vooral nu in den laatsten tijd allerwege
cursussen in de aesthetiek worden gegeven in besloten kring, nu wordt 't wat al te
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dwaas gevonden als men niet over 't ‘mooi’ van een schilderij kan medeleuteren
en.... dan neemt zoo 'n kring aan o p g e z a g . Het individueel oordeel geraakt in
de klem, eigen visie gaat ganschelijk teloor.
Zoo gebeurde het eens dat iemand aan een dame, die voor een schilderij in 't
Rijksmuseum te Amsterdam in aandacht was
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STILLEVEN.

verzonken, hare meening vroeg over dat doek. Zij aarzelde even, sloeg toen den
catalogus op.... No. 2021a.... ‘Neen, zoo ver zijn wij nog niet, onze leeraar heeft 't
er in de aesthetica-les nog niet over gehad’, - En, hoezeer de meening over hetzelfde
werk verschillen kan, blijkt weer uit het volgend historisch feit. Toen indertijd te
Leiden kunstbeschouwingen werden gehouden, was ik bizonder gelukkig door de
belofte van Dysselhof, die mij een serie krijtkrabbels (studies uit 't aquarium) had
toegezegd, en nog herinner ik mij de vreugde, die ik ondervond, toen ik de rol
teekeningen, die Lion Cachet mij bracht, bezag. Ik stond perplexe en verheugde
mij al in 't vooruitzicht den Leidenaars deze primeur te kunnen voorzetten; - maar....
een Hoogleeraar.... dacht er anders over dan ik. Toen h i j de teekeningen zag riep
hij bijkans toornig uit: ‘Krijgen wij die rommel nu ook al hier?’.... Ik herzeg: Inderdaad
er is groot verschil in het b e z i e n van kunst, in het g e n i e t e n van kunst.
En ook daaraan is ‘de mode’ niet ganschelijk onschuldig.
De mode die binnen een betrekkelijk kort tijdsverloop 't zelfde publiek liet ‘dweepen’
met Segantini en met Odilon Redon, met teekeningen van Rodin, en van de
Sensitivisten, ‘de mode’ die ons Hollanders épateert met buitenlandsche praestaties,
en die de salons van de rijk geworden Amerikaansche spekslagers vult met ‘the
only real typical Dutch interior’. O, dat ‘Dutch interior!’ dat een Laren's Binnenhuis
is, m o e t zijn, omdat 't in de oogen der Yankee's anders niet echt is, omdat ze
anders voor hun vollen dollar-buidel bekocht zouden zijn, bedrogen uit zouden
komen.
Over ‘Het Binnenhuis’ schreef Alb. Plas-
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MOEDERS HULP.
(EEN VAN KEVERS JONGSTE SCHILDERIJEN.)

schaert o.a. ‘.... Jacob Maris maakte een ouderwetsche scène, een stillen stal, en
een slachtplaats met het eene luik open, oud-Hollandsch van aard; of hij schilderde
een zijner beste, eerste schilderijen: een vrouw bij een tafel met bloemen er op,
welig als van een franschman, of hij liet een vrouw moegemaakt in slaap vallen bij
de wieg van een kind, en gaf een kleurverzadigd gezicht naar een dieper gelegen
vertrek.
Mauve liet, in een teekening, de Gooi- en Eemlander lezen. Bisschop verzon het
Friesch vertrek, met de scherpe plek zonlicht, die nooit tot licht werd, of hij liet er
schaatsen aanbinden bij een betegelden muur, of hij deed een vrouw uit een ouden
Bijbel lezen. M. Maris maakte de koekebakster, romantisch, die de volle kracht niet
bezit van Vermeer's keukenmeid. - Neuhuys vond een wonderlijke kleur er in, P.
Meiners zag eenvoudiger dingen innig en alledaagsch er in staan; Kever was welig
van kleur, enz..... - De Binnenhuisproductie die na deze komt, is een der bedroevende
dingen in onze schilderkunst van de 19de eeuw. Het is het Binnenhuis gemaakt
voor den export. Massa-gewijs verzonden, massa-gewijs geleverd. Een Briët vindt
er nog een eigen gevarieerder wordende lichtwerking in, maar er zijn naast hem te
vele anderen, die in deze “branche” opgeleid - te veel geld verdienen voor te weinig
realiteit. De kunsthandel is hierin niet zonder schuld. Ze is de bemiddelaar, die deze
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ROUTE D'ORLEANS TE MARLOTTE.

neiging forceert, en zelf er de ellende van zal hebben. Het binnenhuis is iets op
bestelling, om de zooveel tijd geleverd voor Amerika. Het Binnenhuis wierd tot iets
zonder meening voor velen, tot een slap traditioneel iets, den voorgangers nagedaan’.

'T KINDJE SLAAPT.

Boven deze regelen plaatste ik een strofe uit het gevoelige, weemoedsvolle
gedicht ‘Herdenken’ van Karel de Gheldere.
Hoe dikwijls kwamen mij die woorden in de herinnering, als ik terugdacht aan mijn
eerste bezoek, Kever gebracht. Weemoedig herdenken inderdaad!
Nog zie ik zijn hand van niet te bedwingen aandoening beven, bij het vasthouden
van het portretje zijner overleden vrouw, - van haar, die hem, ook in zijn kunst zulk
een steun was; - nog zie ik zijn zoekenden blik gericht op 't hoekje van de
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kamer, waaraan niets meer werd veranderd, sinds zij het voor altijd verliet. Maar
ook deze stoere, arbeidzame artiest zal het in zijn kunst ondervinden, dat leed
loutert.
Evenals zijn werk hoe langer hoe meer het grofmaterieele mijdt en hij tracht zonder
al te kleurig coloriet of groote tegenstellingen slechts de aandoening, die hetgeen
hij ziet, hem geeft, uit te drukken, zoo is ook zijn leven rustig en immaterieel, - slechts
aan zijn werk, zijn herinneringen en aan zijn meer philosofische studiën gewijd.

VAAS MET SCABIOSAS.

De plaats te bepalen, die Kever in de hedendaagsche schilderkunst inneemt,
blijve voor een volgend geslacht bewaard; maar reeds thans mag worden vastgesteld
dat hij behoort tot die uitgelezen phalanx van kunstenaars, die den roem van onze
Vaderlandsche picturale kunst mede helpen hooghouden en van wien getuigd
worden kan:
‘Nennt man die besten Namen, so wird auch der Seine genannt!’
***
Aan Kever werden o.a. de volgende onderscheidingen toegekend:
München 1904 kleine gouden medaille.
München 1906 groote gouden medaille.
Amsterdam (Arti et Amicitiae) 1902 gouden medaille.
Chicago 1898 gouden medaille.
Parijs 1900 gouden medaille.
Brussel 1911 gouden medaille.
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Japansche kleurendrukken in het Rijks Ethnographisch Museum
te Leiden
door dr. M.W. de Visser.
IV.
Ippitsusai Buncho en Kitagawa Utamaro.
De vierde tentoonstelling (1 Februari - 1 Mei 1912) geeft het werk van twee zeer
verschillende meesters, ter vergelijking naast elkaar gelegd.

NR

1. TOONEELSPELERS IN ROL, DOOR IPPITSUSAI BUNCHō.

I p p i t s u s a i B u n c h ō werkte op het eind der achttiende en in de eerste jaren
der negentiende eeuw te Edo (Yedo), en verkreeg den eeretitel van Hokkyō, ‘Brug
der Wet’ (d.i. der Buddhistische leer), oorspronkelijk alleen aan Buddhistische
priesters, doch later ook veel aan beroemde schilders geschonken. Zijn leermeester
was Ishikawa Takamoto, over wien de Japansche bronnen zwijgen; maar zijn werk
herinnert ons sterk aan S u z u k i H a r u n o b u , wiens prenten op de eerste
tentoonstelling te zien waren. Evenals bij Harunobu zien we bij hem nog de oude
haardracht, die we bij Okumura Masanobu en de oudere Torii aantroffen, en zoowel
de gelaatstrekken als de gestalten doen aan Harunobu denken. Doch in tegenstelling
met den laatste schilderde hij voornamelijk, zoo niet uitsluitend, tooneelspelers in
rol. Dit is dan ook het onderwerp van al de platen van zijn hand, hier tentoongesteld
(nrs 1-8). In manne- en vrouwerollen optredend, in mooie fijn gekleurde gewaden,
doen deze meestal tengere, soms ook (als in nr 2) krachtige figuren het oog zeer
aangenaam aan. De wapens op hunne gewaden geven aan, welke acteur de rol
vervulde (een Danjurō, Arashi, Segawa). Op nr 1 zien we de ons van Harunobu's
prenten bekende wolkengrens boven aan de plaat. Nr 2 verbeeldt een krijger die
zijn dreigend, beschilderd gelaat spiegelt in een bronzen handspiegel. Nr 3 vertoont
een lid der beroemde acteursfamilie Arashi in de rol eener voorname dame met een
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zwaard op zijde, doch bloemen (chrysanthen) in de handen. Nr 4-8 zijn ongeteekende
prenten in waaier-
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vorm, die ongetwijfeld wegens stijl en voorstelling aan dezen meester zijn
toeteschrijven. Een negende, beschadigde prent van dezen meester zal in portefeuille
te bezichtigen zijn.
Nu volgt K i t a g a w a U t a m a r o (1753-1806) een der grootste en in Europa
meest bekende der Ukiyo-e schilders, aan wien o.a. Dr. JULIUS KURTH een uitvoerige
monographie heeft gewijd, getiteld: ‘Utamaro’. Zijn vader, Toriyama Sekiyen, was
een bekend meester der Kano school. Weldra vormde de zoon zich echter een
eigen stijl. Acteurs schilderde hij zelden; ook surimono's (gelegenheids-prenten) en
landschappen maakte hij weinig, maar vele prachtige boeken getuigen van zijn
hooge kunst, en talloos zijn de vrouwefiguren, voor 't meerendeel ontleend aan de
Yoshiwara. Want daar was hij thuis, en te midden dier vrouwen, wier gestalten hij
idealiseerde in zijn kunst, leidde hij zijn wilde leven van genot. Steeds hooger steeg
intusschen zijn roem, en zelfs een groot meester als Toyokuni ontzag zich niet,
prenten op Utamaro's naam uittegeven, wat ook door Shunsen en anderen werd
gedaan.
Van Utamaro's boeken bezit het Museum er slechts twee, n.l. de E h o n m u s h i
e r a b i (‘keur van insecten’) en de S h i o h i (ebbe) n o t s u b o , insecten en schelpen
weergevend; doch het zijn helaas late, harde drukken, die slechts doen gissen, hoe
mooi de oorspronkelijke uitgaven moeten geweest zijn. Gelukkig worden we
schadeloos gesteld door een rijken voorraad losse platen, waarvan de beste zijn
tentoongesteld, terwijl de rest in portefeuille te zien is. Er zijn eenige prenten onder
uit boeken, door dezen meester in samenwerking met Shunsen, Eizan en anderen
gemaakt. als de Y o s h i w a r a k e i s e i E d o b i j i n e, ‘Afbeeldingen van Yoshiwara
courtisane's en schoone vrouwen van Edo’, de A z u m a n i s h i k i -e a t s u m e ,
‘Verzameling van brokaatprenten (d.i. kleurendrukken) van Edo (Yedo, het oude
Tōkyō)’, en de E d o f ū k e i , ‘Gezichten van Edo’.

NR

6. DE TOONEELSPELER SEGAWA IN VROUWEROL, DOOR IPPITSUSAI BUNCHō.

Nr 9 vertoont een jonge vrouw, bezig met een spel kaarten uit te leggen op den
grond, terwijl zij een man, die met pijp, tabakszak en pijpefoudraal in de handen er
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bij staat te kijken, aan het overkleed trekt. Nr 10 en 11 (de laatste een hardere druk)
behooren tot een reeks getiteld: ‘Elegante liefdewedstrijd’, de eene een smachtend,
de andere een kalm paar weergevend. Nr 12 (Kurth nr 325) is een van de reeks
‘Verzameling mooie lievelingen (lett. elegante kinderschat-
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ten)’. Op deze bijzonder mooie plaat zit een jonge moeder te lezen, terwijl haar kind,
een jongetje, op haar schoot is ingeslapen; een jong meisje schrijft onderwijl een
liefdesgedichtje op een der papieren zijden van een groote lamp. Nr 13, behoorend
bij de reeks vermeld bij Kurth, nr 367, getiteld: ‘Acht overeenkomsten (contracten;
niet, zooals Kurth meent, “Ansichten”) van experten der Groene Huizen (d.i. van de
Yoshiwara)’, is een fijne prent met zachte kleuren, voorstellend een courtisane met
gevolg; haar naam en die harer beide kleine vrouwelijke attendanten (kaburo) zijn
er bij vermeld, als ook het huis waartoe zij behooren. ‘Zevende verzameling van
schoone vrouwen der Groene Huizen’ heet een andere reeks, waarvan nr 14 deel
uitmaakt.

NR

40. PRENT VAN KITAGAWA UTAMARO.

Nr 15 is een prent uit de ‘Verzameling beroemde bloemen van schoone vrouwen
der Groene Huizen’ (Kurth nr 391), waarop twee schoonheden in mooie, fijngekleurde
gewaden zijn weergegeven. Veel harder van tint zijn nrs 16-19, telkens twee
courtisane's uit de reeks getiteld: ‘Spiegel van vereenigde dames de plaisir der
Groene Huizen’ (Kurth nr 397), met hunne namen en die der huizen er bij gevoegd.
Nr 20-24c zijn aan het Niwaka feest gewijd, een soort karnaval van de Yoshiwara
(vgl. Kurth pp. 288-294), waarbij allerlei grappen werden uitgehaald, dansen met
lantarens werden uitgevoerd, optochten gehouden en voorstellingen gegeven.
Utamaro heeft vele prenten hieraan gewijd, in alle perioden van zijn kunst. Op nr
20, een fijne plaat, voert een meisje een dans uit met een waaier in de hand, op nr.
21 ziet men een meisje, als knaap gekapt, met een leeuwenmasker (bekend als de
booze demonen verjagend op Nieuwjaar) in de eene, een opengevouwen waaier
met het karakter ‘leeuw’ erop in de andere hand, vergezeld door een jongen man
met een dergelijken waaier; achter hen staat een meisje met een rijstwijn-schaaltje,
want de sake vloeit natuurlijk rijkelijk op zulke feestdagen. Op nr 22 rijdt een dame
met een groote pioenroos op haar ronden hoed, zooals we al op andere platen
gezien hebben, op vijf kussens gezeten op een paard, blijkbaar in processie
rondgeleid door een jongen. Deze plaat behoort tot de door Kurth onder nr 416

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

vermelde reeks, getiteld: ‘Spel van den vollen bloei (d.i. de bloeiende schoonheden)
bij 't Niwaka der Groene Huizen’. Nr 23 is een zeer mooie prent; een van de
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NR

41. PRENT VAN KITAGAWA UTAMARO.

beide erop voorgestelden heeft een doek om 't hoofd gebonden en warmt zich de
handen in de mouwen, zooals men de Japanners in den winter dikwijls op straat
ziet loopen. Op nr 24 zien we een voorstelling van de Yamauba, de ‘Bergmin’ met
haar zoontje Kintarō, den sterken vriend van beeren en woudduivels, dien we bij
de eerste tentoonstelling reeds hebben leeren kennen. Nr 24a geeft drie meisjes,
een dans uitvoerend met waaiers, als ook nr 24b, die met 24c tot de prenten in
portefeuille behoort. Nr 25 behoort tot de bij Kurth (nr 374) beschreven reeks, getiteld:
‘De acht onsterfelijken(sen) in den tuin’. Op deze mooie, helaas zwaar beschadigde
prent zien we een courtisane sake (rijstwijn) offeren aan een draak, den regen- en
dondergod, geschilderd op een kakemono, die aan een stok omhoog gehouden
wordt door een klein meisje, haar kaburo of volgelinge. Het is Hanatsuma uit het
Hyōgo huis, meermalen door Utamaro afgebeeld. De schilder had natuurlijk zijn
bepaalde protégées onder de dames der Yoshiwara, zoodat dezelfde namen dikwijls
terugkeeren. ‘Ontloken bloembed van een nieuw huis’ heet de reeks, waartoe de
courtisane van nr 26 behoort, terwijl nr 27 den wonderlijken titel draagt van ‘Ontloken
woordbloemen van verschillende kleur’. (Kurth nr 269). Nr 28 is een prent van de
‘Dames als logeergasten’, waarvan Kurth (nr 274) een andere vermeldt. Een jonge
vrouw zit onder een groen muskietennet, zooals de Japanners altijd 's zomers
gebruiken, en jaagt met haar waaier de muskieten er vanonder, terwijl zij een bundel
papier met de tanden vasthoudt. Een andere, zeer lange vrouw heeft haar kleed in
de handen. Rechts staat de groote nachtlamp op wier papieren zijden de schilder
zijn naam heeft gezet. Nr 29 maakt deel uit van een rij paren van geliefden, wier
namen er bij vermeld zijn, onder den titel ‘Bron van trouwe wedijverende liefde’
(Kurth nr 244). Veel nieuwer van druk en harder van kleur is nr 30, een van de ‘Acht
gezichten van hedendaagsche dingen, waarvan men houdt’ (sukimono), een vrouw
met een knaap voorstellend. Nr 31 behoort tot de reeks getiteld: ‘Één generatie van
schoone vrouwen: de 53 stations (van den Tōkaidō)’ (Kurth 272). De Tōkaidō is de
groote heirweg van Edo naar Kyōto, met 53 stations, waar de feudale vorsten
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(daimyō's), die met hun gevolg er langs trokken, konden logeeren. Deze 53 stations
zijn een geliefkoosd onderwerp der Ukiyoe schilders.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

128

NR 56. MOEDER EN DOCHTER OP REIS. ACHTSTE BEDRIJF DER CHūSHINGURA, DOOR KITAGAWA
UTAMARO.

Bij deze groep zijn ze boven aan de plaat als een afzonderlijk, kringvormig prentje
weergegeven; deze plaat geeft b.v. den Shintō tempel te Mishima. De prent zelf
stelt twee gelieven voor. Nr 32, een meisje, alweer Hanatsuma uit het Hyōgō huis,
ditmaal verdiept in het lezen van een langen minnebrief, is uit een reeks ‘Vereeniging
van schoone vrouwen en bloemen’, niet bij Kurth vermeld; bovenaan zien we
pioenrozen in een kring. Nr 33 en 34 zijn twee paar courtisane's in rijke kleedij; van
de laatste prent is nr 34 a een duplicaat, dat door een bijzondere bewerking veel in
kleur gewonnen heeft. Nr 35 en 36 dragen den door Kurth (245) verkeerd gelezen
en vertaalden titel van: ‘Duizend levende spiegels, een wolkenmassa bij maanlicht’.
De droevige liefdesgeschiedenissen der met name genoemde paren zijn als de
saamgepakte wolken, door 't zachte licht der maan overgoten. Het afschuwelijke
wijf dat hen op de laatste der beide prenten betrapt, vindt haar pendants in andere
dergelijke oude karikaturen, mannen of vrouwen, die als fâcheux troisièmes op
andere, door Kurth beschreven prenten dezer serie opduiken.
Op nr 37 is een van de ‘twaalf schoone vrouwen’ der reeks, bij Kurth nr 346 ten
deele beschreven, bezig een knaap, die een spiegel vóór zich houdt, een haarpen
in 't haar te steken. Nr 38 is een ongekleurde prent, van een groep, niet bij Kurth
vermeld, n.l. ‘Levende beelden van hedendaagsche courtisanes’. Ook nr 39, twee
vrouwen, behoort tot een achtvoudige, niet door Kurth genoemde reeks. Op nr 40
lezen we: ‘Beroemde produkten: witte sake (rijstwijn) van den Fuji’. Deze beroemde
vulkaan is zichtbaar door 't geopende venster, waarbij de zachtroode bloesems van
een kerseboom de lente verkondigen, en een meer zich uitstrekt aan zijn voet. Twee
jonge vrouwen en een meisje zijn bezig aan de sake bereiding. Nr 41, twee treurende
gelieven, behoort tot de reeks Aumi hakkei ‘Acht rendez-vous’, een door Kurth (246)
niet begrepen en verkeerd vertaalde woordspeling op de Omi hakkei: ‘Acht gezichten
van de provincie Omi (d.i. het meer Biwa)’, een bij de schilders zeer geliefkoosde
reeks, waarvan we bij deze prent links bovenaan een landschapje in een kring zien
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afgebeeld. Dit herinnert aan nr 31, waar de landschappen van den Tōkaidō
samengingen met liefdescènes.
Op nr 41a zien we een jonge moeder met haar kind in de armen, dat verrukt is
over het spelen van een ouder broertje met een raket, een bal en een tol. Zoowel
het offertafeltje met de symbolen van lang leven en groote nakomelingschap als
het raket vertellen ons, dat het Nieuwjaar is. De reeks
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heet dan ook ‘Spiegel van 't Vlietende Leven op de Vijf Groote Feestdagen (go
sekku)’. Kurth (nr 259), die verkeerdelijk megane (bril) in plaats van kagami (spiegel)
leest, beschrijft een andere der vijf prenten. Nr 42 vertoont weer een minnend paar,
en nr 43 twee courtisanes verdiept in een legspel, een soort van puzzle, die zeer
in zwang was. Ook nrs 44-49 geven courtisanes, wandelend met gevolg, in prachtige
kleedij, of alleen als portret weergegeven, steeds met hare namen en die der huizen
erbij.
Niet tot de Yoshiwara behoorende vrouwen zien we op nrs 50-52, met elkaar
pratend of wandelend of in de keuken werkend. Nr 53, hard van kleur, behoort tot
een reeks in portefeuille te bezichtigen prenten over vrouwenarbeid bij de
zijdewormteelt en het bereiden en weven der zijde (Kurth nr 264); dit is nr 1 van de
serie, waar men de eieren van de zijdevlinder van een blad papier in een doos ziet
doen. Dan volgen (nrs 54-58) vijf scènes uit het beroemde, aan bloedwraak van 47
trouwe vazallen op den moordenaar huns meesters gewijde tooneelstuk Chūshingura
of ‘Schatkamer van trouw aan den meester’. Het zou ons te ver voeren, wanneer
we den inhoud van dit aangrijpende stuk wilden meedeelen; het berust op historische
feiten, doch speelt met veranderde namen in de 14de eeuw te Kamakura in plaats
van in 1701 te Edo, waar de werkelijke geschiedenis zich afspeelde. Nog heden
bezoeken vele pelgrims het graf der 47 trouwe vazallen, die een bijna goddelijke
vereering genieten.
Moedervreugd geven zes verdere prenten te zien (nrs 59-64). De drie eerste
platen spelen op 't jongensfeest van den vijfden Mei. Twee stevige bengels (nr 59)
vechten om een prent van Utamaro zelf, die hun moeder hun voorhoudt, Yama-uba
met Kintarō, den sterken bergknaap, voorstellend. Een andere knaap (nr 60) heeft
een prachtig houten zwaard van moeder gekregen

NR

49. PRENT VAN KITAGAWA UTAMARO.

en is verrukt over het beeldje van Kintarō met een beer vechtend, dat hij ook nog
krijgt. Op een derde prent (nr 61) zien we een moeder met haar jongetje, dat zijn
houten prachtzwaard al deftig op zij draagt, op den grond zitten voor een vaandel
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met de afbeelding van Shōki den demonendooder erop. Nr 62 vertoont een moeder
op de knieën liggend met haar kind op den rug (de gewone wijze van dragen). Het
kind wijst op zijn spiegelbeeld in 't water in een koperen waschbekken. Op nr 63
geeft een jonge vrouw haar kind de borst en kijkt tegelijk in een spiegel naar haar
kapsel. Nr 64 geeft het eigenaardig beeld van een schelpduikster, zoo pas uit het
water gekomen. Haar stevig zoontje, dat bij ons lang den leeftijd van het zoogen
zou te boven zijn, maar in Japan, waar de moeders
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NR

61. HET JONGENSFEEST, DOOR KITAGAWA UTAMARO.

haar kinderen jaren lang de borst geven, geheel ervoor in de termen valt, is gretig
aan 't zuigen terwijl zijn moeder haar druipnatte haren kamt. Achter haar staat een
mand met door haar opgedoken schelpen. Van oudsher zijn het vrouwen die als
duiksters optreden om de awabi-schelpen van den bodem der zee en van de rotsen
los te snijden. We zien die vrouwen dikwijls afgebeeld door de Ukiyo-e schilders,
vooral door Utamaro.
De twee volgende prenten (65 en 66) spelen weer op een der vijf groote feesten,
de eerste in den herfst, blijkens de chrysanthen die een der beide dames in een
bloemvaas heeft gezet, de tweede vermoedelijk bij 't jongensfeest, want een jonge
man is bezig den woesten kop van Shōki, den demonendooder, te schilderen, waarbij
een jong meisje bewonderend toekijkt. In vroolijk gezelschap is de in vol ornaat,
met een tak van de wistaria (blauwe regen) op haar schouder, genoegelijk
wandelende jonge dame op nr 67, n.l. van den als Buddhistisch bedelmonnik
rondtrekkenden duivel, dien we bij de eerste tentoonstelling hebben leeren kennen.
Ook hier ontbreken gong, regenscherm en register van gevers voor den tempel niet
aan zijn uitrusting. De prent der eerste tentoonstelling was een Otsu-e of ‘Plaat van
Otsu’, van de hand van Matabei die te Otsu woonde. Het opschrift van Utamaro's
prent, daarop zinspelend, luidt: ‘Produkt van Otsu, door een edelman uit Edo’.
Utamaro was inderdaad een afstammeling der beroemde, hoog-adelijke Minamoto
familie.
Bij nr 68 en 68a, een courtisane in prachtgewaad aan haar sierlijke schrijftafel
zittend, zien we weer het enorme verschil in tint, waarvan de donkerste door een
bijzondere behandeling is te weeg gebracht. Nr 69 is blijkbaar een deel van een
groote plaat: twee courtisanes staan op de voorplecht van een schip, één van die
drakenbooten, die van voren versierd zijn met den kop van een yih, een
snelvliegenden vogel, vaak aan den voorsteven van Chineesche en voorheen ook
van Japansche schepen afgebeeld. Nr 70 speelt aan den oever der zee, waar een
vlucht van geluk brengende ooievaars, met gedichtjes aan hun poot gebonden,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

zweeft boven de hoofden van vijf in deftige staatsiekleedij gehulde jonge dames.
Één van haar is gedoscht in het ceremoniegewaad van een hoogen edelman,
versierd met het wapen der Matsudaira's, feudale vorsten van Ueda.
Op nr 71 bespiedt een meisje grinnekend twee gelieven, die achter een scherm
zitten. Het poëtische ornament van het scherm, zingende nachtegaals op een
bloeienden pruimeboom, past goed bij het geheel. Na nrs 72 en 73, twee
vrouwebustes, de eene half achter een sluier verborgen, volgt weer de fijne gestalte
van een schelpduikster, die
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met haar mand vol schelpen aan den oever der zee zit. De haast onmerkbaar
weergegeven golven verliezen zich ver in het onbestemde (nr 74). Dan komen twee
levendige tafereelen binnenskamers, dansende meisjes, die aan de niwaka vreugd
herinneren en zulke dolle sprongen maken, dat een derde zich de mouw voor den
mond houdt van het lachen (nr 75); en een van die mooie intérieurs, door sierlijke
vrouwen gestoffeerd, zooals we er bij Kiyonaga en diens navolgers hebben leeren
kennen (nr 76). Ook de gezichten en kleuren, kortom de geheele stijl is onmiskenbaar
aan dien grooten meester ontleend. Inderdaad heeft Utamaro hem in zijn jeugd als
ideaal voorbeeld nagevolgd.
Twee kleine prentjes geven grappige voorstellingen van den dikken geluksgod
Hotei, in 't oor gepeuterd door een op zijn enormen bedelzak zittend dametje (nr
77), en van een liggenden witten olifant, die met zijn snuit een lantaren ophoudt om
zijn meesteres bij te lichten, die op zijn rug een langen brief zit te lezen. Vermoedelijk
is met de eerste Benten, met de tweede Kwannon bedoeld: twee hooge godinnen,
maar toch niet ontsnappend aan den schertslust der Japanners, voor wie het idee
profaan geheel onbekend is.
Te midden van de andere prenten van Utamaro, die alle menschelijke gestalten,
vooral vrouwen, voorstellen, doet het wonderlijk aan, op nr 79 een vaas met bloemen
te zien, door een als voetstuk dienenden, dikken, boloogigen kikker in den bek
gedragen (Kurth nr 512, vgl. p. 40, Tafel 3). Dan volgen (nrs 80 en 81) twee
ongeteekende, doch stellig aan Utamaro toe te schrijven prenten. De wind drijft zijn
spel met het deftige gewaad der schoone, die met een ceremonieelen kap op 't
hoofd op een wagen schijnt te zitten; de voorstelling is niet duidelijk. Op de tweede
prent zien we een jonge vrouw, door haar geliefde op den rug gedragen:

NR

71. PRENT VAN KITAGAWA UTAMARO.

wellicht draagt hij haar door de rivier, die we boven aan de plaat in een kleinen kring
zien weergegeven.
Vol leven is nr 82, waar een edelman een regenscherm omhoog houdt boven
zich zelf en een dame, wier fijn gezicht even koket van onder den zwarten hoofddoek
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komt gluren, dien zij voor de koude heeft omgeslagen. Op nr 83 zit een dame bij
lamplicht te lezen, terwijl nr 84 weer een geheel ander beeld geeft, n.l. een jongen
kok, volgens het opschrift ‘trotsch op zijn talent’, op 't punt een visch in mootjes te
snijden, en onderwijl in gesprek met een jong meisje dat achter hem staat met een
schotel.
‘Awabi (haliotis) vangst bij Enoshima’ luidt het opschrift van een groote, drievoudige
plaat (nr 85), waar drie dames in een boot, en ééne met een kind op den rug op
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een rots gezeten, vol belangstelling toekijken naar het werk van drie duiksters, die
de schelpen van de rotsen afsteken of met het beitelvormig mes tusschen de tanden
en met een schelp in de hand komen aanzwemmen. Het is ook een vrouw, die het
platboomsvaartuig voortbeweegt met den gebruikelijken wrikriem. Nr 86, ook een
groote plaat, vertoont het zoogenaamde ‘kawabiraki’ of ‘Openen der rivier’, in den
nacht van den 20sten Juli op de Sumida rivier te Edo (Tōkyō). Het is een feest ter
opening van het seizoen der pleiziertochtjes op de rivier, en wordt nog steeds
gevierd. De hooge brug staat vol met toeschouwers, lampions en vuurwerk verlichten
het levendig tooneel van door elkander varende bootjes en bonte vrouwengewaden.
Een derde groote plaat (nr 87) geeft een lentelandschap te zien met kersebloesems,
een wijd riviergezicht met een dorp te midden van geboomte aan den overkant, en
den Fujiberg ver op den achtergrond. Op den voorgrond heeft een voorname dame
in een prachtig kleed juist haar boot verlaten, gevolgd door hare talrijke dienaressen.
Een zwart verlakte draagstoel is ook meegebracht, en een jonge edelman met een
valk op de hand gaat vooruit, vergezeld van twee kleine meisjes die lakdoozen met
etenswaren dragen. De in een prachtig foudraal gestoken pijp der meesteres wordt
met haar tabakszak en haar rookstel door twee dienaressen gedragen. Van den
overkant ziet men nog vier andere dicht bezette booten komen, en talrijke lastdragers
en

NR

82. PRENT VAN KITAGAWA UTAMARO.

een paard zijn nog op den oever. Het is blijkbaar de voorname stoet van een feudalen
lord, die over de rivier trekt, en waartoe ook de personen op den voorgrond behooren.
In nrs 89-93 zien we zes hashirakakushi of zuilverbergers, de bekende hooge smalle
platen, voorstellende drie minnende paartjes, een geweldig bont uitgedoschte
courtisane met haar kortstaartige poes aan een koord, een waaier-verkoopster en
de groteske figuur van den dansenden Ebisu, een der zeven Geluksgoden, met zijn
grooten tai visch onder den arm en zijn hengel in de hand. Een wonderlijke
beschermer van handel en nijverheid!
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Na nr 94, een gezelschap op reis, volgt een lange rij van courtisanes (95-115),
gitaar spelend, peinzend hoe een brief of een gedicht te beginnen, rookend,
wandelend, een bloem bewonderend of koutend met een vereerder, in één woord,
het geliefkoosde onderwerp van dezen meester in
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eindelooze verscheidenheid. Voor zoover ze niet kunnen tentoongesteld worden,
zullen deze in portefeuille te bezichtigen zijn, evenals een zestigtal andere prenten
van Utamaro. Vele ervan behooren tot bepaalde reeksen, onder één titel samengevat,
als b.v. (nr 95) ‘De Zeven Komachi's der Vlietende Wereld’, naar Ono no Komachi,
een dichteres uit de negende eeuw, beroemd om haar schoonheid, talenten en
rampspoed. Zij is een van de Rokkasen of ‘Zes Genii van het Lied’, de zes
beroemdste dichters der 9de eeuw.

NR

102. PRENT VAN KITAGAWA UTAMARO.

‘Gestalten van beroemde courtisanes’, luidt de titel van nr 96, van welke reeks
Kurth (nr 365) een andere prent geeft. Het opschrift van nr 97 vertelt ons, dat de
sterk gezwollen rivier die op den achtergrond langs de aardige boerenhuisjes wild
voortbruist, de Tamagawa in de buurt van Tōkyō is. Een van de ‘Zes Genii van het
Lied onder de courtisanes’ zien we op nr 99, en ‘Geopende volle bloei van
liefde-wedijver’ (nr 100), ‘Beroemde schoone vrouwen: Zes geni van het lied’ (nr
101), ‘Verzameling van schoone vrouwen bij sneeuw, maanlicht en bloemen’ (nr
104), en vele dergelijke wijdsche titels treffen we aan. Verscheidene van die reeksen
zijn niet door Kurth genoemd, hoewel deze er niet minder dan 188 vermeldt. Wel
een bewijs hoe deze meester, niettegenstaande zijn wilde leven, toch verbazend
veel voortgebracht heeft.
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De Fransche overheersching
door C.F. Gijsberti Hodenpijl.
VI.
Onlusten bij de Conscriptie.
In het voorjaar van 1811 moesten de eerste conscrits opkomen om de macht te
schragen van den geweldige, wiens val menigeen heimelijk wenschte. Met zorg
had Lebrun de eerste oproeping voor de conscriptie verbeid en hij verheelde de
pijnlijke uitwerking er van niet voor den keizer; ‘il y a de l'abattement et de la douleur’
†)
schreef hij zijn keizerlijken meester , die zich daarover wel minder bezorgd zal
hebben gemaakt dan zijn bedachtzame Prins Aartsthesaurier. Toen de eerste dag
der loting te Amsterdam plaats vond, was er veel volk uit nieuwsgierigheid naar de
Amstelkerk, waar de trekking geschiedde, samengestroomd; daartusschen bewogen
*)
zich rustig de gendarmen . De eene lotingsdag verschilde niet veel van den anderen;
§)
soms zag men weenen, maar geen enkele betooging viel voor. De zee-inscriptie
verliep eveneens rustig, zoodat er slechts weinig gendarmen behoefden te
††)
surveilleeren. Dat het echter niet zoo rustig zou blijven, bleek spoedig.
De eerste uiting van den geest van verzet, die evenwel met de conscriptie geen
direct verband hield, openbaarde zich in September 1810 te Vlaardingen en is
belangrijk genoeg om hier in korte trekken uit de raadsnotulen medegedeeld te
worden. Napoleon toonde zich niet weinig gebelgd toen hij vernam dat zich, nog
wel in het kleine Vlaardingen, ongeregeldheden hadden voorgedaan. Een
detachement militairen dat gearresteerde visschers begeleidde had niet ongestoord
het plaatsje door kunnen trekken, waarom de Fransche generaal Vearix, bevelhebber
op de eilanden van Dordt, Voorne, Flakkee en Den Briel, met een compagnie
Fransche Infanterie en een vijftiental huzaren aldaar verscheen. Met dit
machtsvertoon dacht hij de inwoners te intimideeren en de stedelijke regeering te
noodzaken de schuldigen op te sporen. Heel veel bleek het gebeurde niet om het
lijf te hebben gehad en 't liep er beter mee af dan het optreden van den generaal
had doen verwachten. Maar Lebrun, die als stipt ambtenaar zijn keizerlijken meester
had ingelicht, kreeg voor zijn te zacht optreden een uitbrander en den last de
opstokers voor een krijgsraad te dagen. Omtrent dit laatste is niets naders bekend;
de stedelijke regeering zond op aanraden van generaal Vearix ‘een vriendelijke
missive’ aan den Hertog van Reggio en deze zal de zaak wel in het reine hebben
gebracht.
Omtrent de loting in het departement der Monden van de Maas valt in de eerste
plaats mede te deelen, dat de prefect De Stassart alle kantons van zijn departement
afreisde, waar de loting moest plaats vinden en hoofdzakelijk ten platten lande een
nogal goeden geest aantrof. Betreurenswaardig was echter het feit dat eenige
huisvaders door z.g. ronselaars in kroegen waren gelokt waarna men ze beschonken
maakte en hen een bewijs van plaatsvervanging liet teekenen. De vrouwen dezer
mannen kwamen wanhopend bij den raad van recruteering hun nood klagen. Tot
hun geruststelling was reeds in beginsel aangenomen, dat gehuwde remplaçanten
niet zouden worden toegelaten, aangezien het voor de hand lag, dat dit de
†)
onzedelijkheid in de hand moest werken.
†)
*)
§)
††)
†)

Lebr. aan Nap., 8 Febr. '11 Arch. Nat. A F IV 1724.
Idem 15 Maart 1811.
Idem 22 Maart 1811.
Idem 1 April 1811,
De Stass. aan Lebr. 9 April '11, Pap. Prins Stedeh. R.A.
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Een te voren verschenen publicatie van den prins-stedehouder hield in dat een
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gehuwde remplaçant alleen dan kon worden toegelaten wanneer hij aan den raad
van recruteering een bewijs kon overleggen, dat hij in het onderhoud van zijn gezin
kon voorzien en dat zijn vrouw hare toestemming tot zijn dienstnemen had gegeven.
Toch schijnt er niet altijd de hand aan die bepaling te zijn gehouden, want te
Amsterdam had een noodlottig incident plaats. De vrouw van een
conscrit-remplaçant, wanhopend over het vertrek van haar echtgenoot, stortte zich
met haar kind in een van de stadsgrachten.

LOTING VOOR DE CONSCRIPTIE IN 1811 IN DE AMSTELKERK TE AMSTERDAM, WAAR EEN JONGELING
EEN LOT UIT EEN GLAZEN KOM TREKT.

Een aantal toegeschoten personen begaven zich in een roeiboot om de
ongelukkigen te redden, doch de boot kantelde, zoodat wel dertig personen in het
water spartelden. Mocht de ongelukkige moeder gered worden, haar kind kwam
*)
jammerlijk om het leven.
Voorts behoorde een remplaçant om aangenomen te worden een lengte te hebben
van 1.649 M. hetgeen niet zoo heel veel verschilde met Napoleons maat die 1.665
M. bedroeg.
De eerste detachementen lotelingen, zoowel voor de land- als voor de zeemacht,
die in het departement der Monden van de Maas, tegen den 10en April 1811, tot
vertrek waren opgeroepen, verzamelden zich dien dag aan de Prefecture. Alvorens
zich op marsch te begeven, werden hun aldaar eenige ververschingen aangeboden,
waarna een ‘Vive l'Empereur’ weerklonk. Tot aan de Leidsche barrière werden zij
uitgeleide gedaan door het muziekkorps van het 18e regiment Infanterie van linie.
Op gelijke wijze vertrokken den volgenden dag een detachement zeelieden en een
†)
bestemd voor een der regimenten Infanterie. Mocht dan het uittrekken door muziek
zooveel mogelijk opgevroolijkt worden, niettemin geschiedde de scheiding tusschen
*)
ouders en kinderen niet zonder aandoening.
In de 31ste militaire divisie kwamen in den beginne, hoewel zij niet van bepaalde
beteekenis waren, eenige rustverstoringen voor, doordat vele maires en predikanten
§)
op het platte land de conscriptie tegenwerkten. Ook bleek, dat de schippers in het
Dept. Friesland liever de oude Hollandsche vlag dan de Fransche op hun vaartuig
*)
†)
*)

§)

Devilliers Duterrage aan Lebrun, 25 Februari 1812. Papieren Prins Stedehouder. R.A.
De Stass. aan Lebr. 11 April. Pap. Prins Stedeh. R.A.
Een ieder bleef dienstplichtig voor het geval bij oorlogsgevaar een lichting uit de oudere
klassen onder de wapenen moest komen, ook al had hij een goed nummer getrokken of een
remplaçant gesteld. Ook scheen er een kweekplaats ten platte lande voor toekomstige
lotelingen te bestaan, want Lebrun deed den keizer weten dat hij een kinderkolonie afkomstig
uit de ziekenhuizen had bezocht, die door de buitenlucht een welvarend uiterlijk gekregen
had en uitstekend bleek voor de vorming van conscrits.
Gen. Durutte aan Lebr., 9 Maart '11. Pap. Pr. Sted. R.A.
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voerden. Dit brengt ons in herinnering, dat reeds het vorige jaar de Hollandsche
vlag tot groote grieve van alle weldenkenden en niet het minst van de zeelieden
††)
door de Fransche keizerlijke was vervangen.
De eerste ongeregeldheden, die naar aanleiding van de conscriptie voorvielen,
hadden den 6en Maart te Utrecht plaats. De Utrecht-

††)

De Jonge. Over de oorspr. der Ned. vlag blz. 76.
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†)

sche Kroniekschrijver Keetell verhaalt daaromtrent, dat een fransche patrouille,
welke de vrouw van een deserteur in hechtenis moest nemen, door het volk met
steenen werd geworpen, zoodat de korporaal van het detachement het noodig
oordeelde de geweren met scherp te laden. Geschoten werd er op de menigte, die
sterk aangroeide, niet, doch met de gevelde bajonet baande de patrouille zich een
weg. Gelukkig voor de schuldigen liep dit geval met een scherpe vermaning af.
Een eigenaardig licht werpt het rapport van generaal Durutte, commandeerende
in de 31ste militaire divisie, aan Lebrun, op den loop van zaken tijdens het in werking
*)
treden der conscriptie. Zoo was de recruteering in het Dept. Friesland rustig in zijn
werk gegaan. Nergens had generaal Devaux, een gehoorzamer en gedweeër
bevolking dan dáár aangetroffen. Daarentegen verklaarde de majoor van het 33ste
regiment Infanterie dat de conscrits uit dat departement niet zoo flink waren, als die
uit de andere departementen afkomstig. In dat der Monden van den IJsel was de
opschrijving voor den krijgsdienst zeer regelmatig geschied, daarentegen vielen in
de gemeenten Veendam en Winschoten, tot het Dept. van de Wester-Eems
behoorende, ongeregeldheden voor, waar de militaire macht moest tusschenbeide
komen. Een tevredenheidsbetuiging bevat het rapport aan het adres van den
onderprefect van het arrondissement Assen, aangezien deze gedurende de
werkzaamheden der conscriptie wat meer ijver toonde dan zijn collega's.
Te Groningen hadden eenige kwaadwilligen op den dag, bepaald voor den
afmarsch der conscrits, getracht de bevolking in opschudding te brengen. Terwijl
de conscrits rustig in een kerkgebouw verzameld waren, en daarbij de prefect en
de brigade-generaal, wilden eenige onruststokers de schildwachten dwingen hen
daar ook binnen te laten en begonnen zij, na teruggedreven te zijn, de wacht voor
die kerk met steenen te werpen. Spoedig echter deed het optreden van de
gewapende macht op de markt de bende verstrooien. Opdat zich deze
ongeregeldheden den volgenden dag niet zouden herhalen, kwam het garnizoen
vroegtijdig onder de wapenen en werd vervolgens den conscrits uitgeleide gedaan
door het muziekkorps van het 2e regiment Infanterie met den prefect en den
brigade-generaal. Van dit contingent deserteerde bij aankomst te Zwolle slechts
één conscrit. Vermelden wij nog dat bovengenoemd rapport aan het slot de waarheid
niet verbloemt, en zegt, dat de conscriptie en de stilstand van den handel de meeste
inwoners tegen het Fransche gouvernement en de militairen hadden verbitterd. Bij
de meeste gelegenheden werden de laatsten als vijanden behandeld, b.v. door hen
het dubbele van den gewonen prijs te laten betalen voor 't geen zij kochten en door
omgang met hen zooveel mogelijk te vermijden.
De gedwongen lichtingen veroorzaakten eene verbittering, waarvan het bestuur
elke uiting zorgvuldig onderdrukte.
Zooals begrijpelijk, waren er conscrits die allerlei redenen tot vrijstelling trachten
aan te voeren, b.v. vallende ziekte (épilepsie). Hoe men bij de keuring te werk ging
om zich van die ziekte te overtuigen, daarvan geeft ons N. G van Kampen in zijn
†)
Verkorte Geschiedenis der Nederlanden deze voorstelling: ‘Zij, die zich om
lichaamsgebreken van den dienst wilden verschoonen, werden op de pijnbank
gelegd; b.v. aan degenen, die vallende ziekte hadden, deed men brandende lak op
de voeten druipen’.
Eerst vele jaren - in 1848 - na het verschijnen van Van Kampen's werk, kreeg De
Stassart van het bovenstaande kennis bij het lezen van de ‘Lettres sur la Hollande’
van X. Marmier en vernam daaruit tot zijne verbazing dat de voormalige prefect van
†)
*)
†)

Navorscher 1905.
Rapp. v. 10 April 1811. Pap. Prins Sted. R.A.
Haarlem, Erven Bohn, 1821, II blz. 441.
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het Departement der Monden van de Maas niet alleen bovengenoemde wreede
methode
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in praktijk had gebracht, maar ook dat hij eens een jeugdig conscrit van diens ziekbed
had doen oplichten, die, voor hem gebracht, den laatsten snik gaf.
Door op zijn ouden dag nog hiervan te worden beschuldigd, was De Stassart niet
weinig opgeschrikt. Hij greep naar de pen en richtte een woord van protest tot zijn
voormaligen Secretaris-generaal H.I. Caan met verzoek dit onder de oogen van
†)
den heer Van Kampen te brengen, vanwien hij eene rectificatie vorderde. De
Stassart's betoog komt

BARON DE STASSART OP LATER LEEFTIJD, IN

1829.

hierop neer, dat het onzinnig zou geweest zijn, om brandend lak op de voeten van
conscrits te laten afdruipen, immers hoe zouden zij dan hebben kunnen marcheeren.
Echter was het voorgeschreven om, wanneer een conscrit een aanval van epilepsie
kreeg, een aangestoken kaars over een ontbloot gedeelte van zijn lichaam in
beweging te houden. Bij het afdruipen der heete was sprong de man op als de ziekte
voorgewend was, terwijl in het tegenoverstelde geval hij roerloos bleef liggen. En
wat dien overleden conscrit, die van uit Den Briel was, betrof, deze leed aan een
ongeneeselijke kwaal, terwijl omtrent een voorloopige vrijstelling de raad van
recruteering geen besluit kon nemen alvorens den zieken jongen man te hebben
gezien. Inderdaad verscheen de jonge man per brancard voor den Raad van
recruteering, waarop De Stassart den maire een uitbrander gaf, omdat deze zulk
een ernstige zieke had laten gaan.
Over dit geval ontvingen we, door de welwillendheid van den heer Joh. Been te
Brielle, een afschrift van het genotuleerde in den Raad dezer stad, van 13 April
1811, waaraan we het volgende ontleenen. Den 31en Maart begaven de conscrits
uit het canton Brielle, welke in 1788 waren geboren, zich met den maire naar
Rotterdam om door den Raad van recruteering aldaar gekeurd te worden, echter
met uitzondering van zekeren Anthony Joppe, welke door een hevige ziekte
aangetast, door dr. Bisdom buiten staat geacht was vervoerd te worden. De raad waarin de Stassart zitting had - blijkbaar weinig vertrouwen stellende in het
overgelegde attest van den geneesheer door den maire, gelastte dat deze op zijn
verantwoording den volgenden dag met den zieke verschijnen zou. Per
†)

Het schrijven is gedagt. uit Brussel 6 Juli 1848 en in het bezit van Jhr. H.A. Just de la Paisières,
's Gravenhage.
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scheepsgelegenheid werd de conscrit toen naar Rotterdam vervoerd en nadat de
Stassart zich van zijn toestand overtuigd had, besloot hij den patient naar het
Gasthuis aldaar te laten brengen, alwaar de stumper na verloop van 2 à 3 dagen
overleed. Ongetwijfeld moet hier het doordrijven van De Stassart, den ongelukkigen
Briellenaar toch voor den Raad van recruteering te dagen, tot diens spoedig afsterven
hebben geleid. Men had dan ook in den beginne niet weinig te stellen met de
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conscrits en Napoleon toonde zich verbolgen, toen Lebrun hem berichtte dat bij het
vertrek der lotelingen uit Amsterdam aldaar een oproer was ontstaan, terwijl in het
Dept. van de Ooster-Eems de prefect door de lotelingen voor den zeedienst
beleedigd, ja zelfs geslagen was en achtervolgd, waarna hij zich een paar uur schuil
†)
had moeten houden, de eenige manier om aan stokslagen te ontkomen . Ook
Rotterdam kreeg zijn deel. Deze ongeregeldheden verdienen intusschen ter wille
van de gevolgen wel een afzonderlijke bespreking.

HOLLANDSCHE PUPIL (NAAR EEN STEENTEEKENING VAN CHARLET).

Ingevolge de bevelen van den raad van recruteering zouden zich den 11en April
1811 van uit Amsterdam een 120 tal conscrits onder geleide van 22 Infanteristen
naar Haarlem begeven. Aan samenscholingen, uit nieuwsgierigheid of andere
oorzaken, ontbrak het toen in de hoofdstad niet; bij het minste wat de aandacht trok
liep men te hoop. Dit nu zou het contingent conscrits bij hun afmarsch ondervinden
en wel van de zijde der bewoners van de Jodenwijk. In dit stadsgedeelte komende
werd het escorte Infanterie van alle kanten met steenen begroet, terwijl flesschen,
stoelen en planken uit de vensters werden geworpen, waardoor vele militairen
kwetsuren opliepen. Bevel werd gegeven de geweren te laden en zich onmiddellijk
naar den meest nabij gelegen post op de Botermarkt te begeven. Daar gekomen
loste het escorte een salvo in de lucht, ten einde de opgewonden menigte vrees
aan te jagen. Maar daar de eigenlijke muiters altijd de meeste verbittering toonen
bij een aanval, lostten de militairen zeven geweerschoten, waardoor de oproerige
troep tot staan werd gebracht. Zonder verder te worden lastig gevallen bereikte het
escorte met vier gekwetsten, waarvan één ernstig, de hoofdwacht. De muiters
hadden een doode en 5 of 6 gekwetsten, allen Israëlieten.
De Fransche generaal Baron Goullus, die sedert kort te Amsterdam in garnizoen
lag, inmiddels van het voorgevallene in kennis gesteld, deed dadelijk de troepen in
hunne kwartieren onder de wapens komen en overal patrouilleeren. Het schieten
op de menigte had zijn doel niet gemist, want kort daarna hadden de Botermarkt
†)

De Caumont la Force. L'architrésorier Lebrun p. 180.
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en de Jodenbuurt weer hun gewoon aanzien herkregen. Tegen den nacht echter
ontving generaal Molitor het bericht dat eene samenscholing plaats vond bij de
Haarlemmerpoort. Onmiddellijk
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deed de generaal-adjudant De Contamine het in die buurt aan den Singel
gekazerneerde bataljon aanrukken, doch voor het ter plaatse kwam was de
samenscholing reeds uiteen. Patrouilles cavalerie en infanterie bleven de
verschillende wijken doorkruisen en den volgenden dag bleek de rust geheel en al
†)
te zijn hersteld.
Aan bovenstaande lezing kunnen we doen aansluiten een rapport van den
*)
commissaris van Politie der 3e sectie Willemenet. Eenigen beweren, volgens dat
rapport, dat het oproer voorbereid is geworden, maar anderen, dat het ten gevolge
der omstandighedenis ontstaan en wel op deze wijze. Een jong meisje wier broeder
tot de conscrits behoorde, wilde dezen bij zijn vertrek volstrekt nog eens zien en
volgde het escorte al vragende hem te mogen spreken. Door de Plantage gaande
ontstond er reeds rumoer onder de menigte, die met het escorte meeliep, maar bij
de Kloveniersburgwal begon het meisje afschuwelijke kreten te uiten en wilde de
wacht dwingen, waarop de commandeerende officier haar deed op zij duwen.
Dadelijk wierpen eenige leegloopende Israëlieten steenen naar het escorte, waarop
gecommandeerd werd op de aanwezigen te vuren. Verscheidenen werden gekwetst,
terwijl een jonge man, die, naar men zegt, geheel zonder schuld was, werd gedood.
Vervolgens kwam de gewapende macht en de Politie de orde herstellen, hetgeen
niet zonder moeite geschiedde.
Ten einde die oproerige bewegingen den kop in te drukken en om een krachtige
leiding aan de uitvoering der te vellen vonnissen te geven, besloot Napoleon den
†)
staatsraad graaf Réal naar ons land af te zenden. ‘Ik wil dat er strenge voorbeelden
worden gesteld’, schrijft hij den 3en Mei aan Lebrun en na in dit schrijven te hebben
gewezen op de te nemen maatregelen in het Dept. van de Ooster-Eems, welke van
onbuigzame hardheid getuigen zegt Napoleon aan het slot dat er bloed moet vloeien,
*)
opdat de smaad het gouvernement aangedaan gewroken worde.

AFDRUK VAN HET OPSCHRIFT DER GEGRAVEERDE PLAAT WELKE TE AMSTERDAM BIJ HET LEGGEN
VAN DEN EERSTEN STEEN DER KAZERNE ST. CHARLES, LATER IN ORANJE-NASSAU HERDOOPT.
WERD INGEMETSELD. TEGEN HET EINDE VAN HET JAAR 1812 WAS DEZE EERSTE GROOTE KAZERNE
IN ONS LAND, WELKE 64 OFFICIEREN EN 2496 MINDEREN KON BEVATTEN, NAGENOEG VOLTOOID.

†)
*)
†)
*)

Gen. Molitor aan Lebr. 12 April '11. Pap. Pr. Stedeh. R.A.
Gemeente-archief van Amsterdam No. 319.
Hij was hoofd der Politie van het EERSTE ARRONDISSEMENT, omv. 60 depart., waaronder ook
die van ons land.
De Caumont la Force. L'architrésorier Lebrun p. 180.
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Een pijnlijken indruk moet wel deze zending van Réal op den Prins Stedehouder
hebben gemaakt: ‘Je connais qu'elle vous a autant surpris que moi-même’ - schrijft
generaal Durutte aan Lebrun - ‘j'ai cru cependant de faire dire au Président de la
Commission militaire que j'ai nommé d'après vos ordres à Aurich de se conformer
§)
aux avis de ce conseiller d'état’.
In ons land gekomen vertoefde Réal te Amsterdam niet langer dan noodig was
voor de enquête, welke hij met Lebrun en den

§)

Papieren Prins Stedehouder. R.A.
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Directeur-generaal van Politie ingesteld had. Den 4en Mei kwam de gevreesde man
te Aurich, waar men hem de processtukken ter hand stelde van den adjunct-maire
en die van de door Lebrun gevormde ‘commission militaire’ in zake de oproerigen
in het kanton Timmel (Dept. Ooster-Eems). Van uit twee dorpen, welke de conscrits
voor de Zeemacht moesten leveren, werden er 127 gearresteerd, terwijl 90 zich
vrijwillig te Aurich kwamen melden. Tegen de rebellen echter zou onverbiddelijk
worden opgetreden en dit vond Lebrun hoogst onaangenaam; trouwens het was
voor hem geen geringe deceptie dat een politie-autoriteit als graaf Réal naar hier
was gezonden om toe te zien, dat de vonnissen geheel naar de bevelen van zijn
keizerlijken meester werden uitgevoerd.
Nu was Réal niet de man om blindelings 's keizers zienswijze te volgen. Hij riep
de clementie in voor de arme vrouwen en kinderen der schuldige conscrit-huisvaders,
terwijl hij in zijn rapport aan Lebrun als zijn overtuiging over het gebeurde uitsprak,
dat wanneer de prefect met wat meer beleid was opgetreden, veel van die onheilen
zouden zijn voorkomen, omdat naar zijn meening geen volk handelbaarder was dan
†)
de Friezen.
Te midden der enquête kwam er tijding omtrent ongeregeldheden te Rotterdam,
welke zich als volgt zouden hebben toegedragen.
In den morgen van den 6en Mei te half elf uur arriveerden aan den Singel nabij
de Goudsche Poort drie Amsterdamsche pakschuiten bemand met conscrits uit
Bremen voor den zeedienst, onder geleide van twee Huzaren-officieren benevens
20 man van het 56ste en 93ste regiment Infanterie. Sommigen onder de conscrits
die spijs en drank begeerden, sloegen bij weigering daarvan aan het muiten en
wilden niet toestaan dat de brug tot doorlating opgehaald werd. Dit kabaal werkte
aanstekelijk op vele inwoners van dat stadsgedeelte die zich aan de zijde der
conscrits schaarden en bij hunne ontscheping met steenen begonnen te werpen
naar het militaire geleide. Nu rukte de plaatsmajoor Du Fez met een detachement
Fransche militairen aan, welke hoofdofficier met twee andere officieren ter hoogte
van het Weeshuis door conscrits werd aangevallen. Geen kans ziende de oproerige
menigte, die zich bij de conscrits had aangesloten in bedwang te houden, werd
besloten geweld met geweld te keeren. Te 2 uur werd met scherp op de volksmenigte
geschoten, waardoor 2 conscrits en een goed bekend staand burger werden
getroffen, welke spoedig aan hun wonden bezweken, terwijl eenige lichtere
gekwetsten naar het gasthuis werden vervoerd.
Kort na dit voorval verscheen een hellebardier ten stadhuize om rapport
uittebrengen, en berichtte dat een der doodelijk getroffenen op de stoep van Lucas
lag.
Inmiddels was generaal Raymond Viviers met vijftig militairen ter plaatse
verschenen, waarna de menigte zich geheel verstrooide. Hij liet de conscrits weder
in de schuiten stappen en bij de Oostpoort ontschepen, vanwaar hij ze met zijn
troepen naar de werf geleidde. Daar werden zij gekazerneerd om zich den volgenden
morgen met het militaire geleide naar Antwerpen te begeven. Dien zelfden morgen
vaardigde de maire Van der Heim een proclamatie uit, tot uitloving eener premie
van 100 gouden ducaten aan hen, die de meest schuldigen in handen der Justitie
zouden uitleveren en beval hij verder de gebruikelijke en noodzakelijke maatregelen
voor orde en rust aan. Door twee stadsboden voorafgegaan kondigde hij deze
waarschuwing in eigen persoon aan de hoeken der staten af en liet haar vervolgens
aanplakken.
†)

Real aan Lebr. 13 en 25 Mei 1811. Pap. Pr. Stedeh. R.A. en De Caumont La Force.
L'architrésorier Lebr. p. 183.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

Over het voorgevallene was de prefect De Stassart van gevoelen, dat er van de
zijde van het militaire geleide ‘imprudence et précipitation’ had plaats gehad, doch
het ware volgens hem gewenscht te onderzoeken of er misschien ook ‘instigateurs’
(aanstokers) bezig geweest waren. Van hooger hand scheen de voorstelling der
feiten zooals de burgemeester ze gaf niet geheel geloofd

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

141
te worden. Steeds werd toch sterker aangedrongen op onderzoek naar de schuldigen
en bevreemding te kennen gegeven dat de maire geen enkel spoor kon vinden.
Ook zijn proclamatie was niet in goede aarde gevallen als te lang en niet flink genoeg
gesteld. Den 8sten Mei waren uit Den Haag en Delft troepen naar Rotterdam
afgezonden om de rust te herstellen en werd een ‘arrêté’ van den Hertog van
Plaisance afgekondigd, waarbij samenscholingen van meer dan tien personen
verboden werden op straffe van als opstandelingen beschouwd en voor den
†)
krijgsraad gebracht te worden.
Het relaas dezer ongeregeldheden gaven we min of meer uitgebreid om aan te
toonen hoe er te Amsterdam en te Rotterdam maar een dreigende vinger behoefde
te worden opgestoken om den geest van verzet te doen ontbranden. Was de
conscriptie de aanleidende oorzaak, het kwaad zelf zat dieper, daar de algemeene
ontevredenheid haat jegens het gouvernement opgewekt had.
Opdat nu het gebeurde te Rotterdam zich niet zou herhalen bracht, ingevolge het
ingeleverde rapport van den generaal Viviers, de Minister van Oorlog, de Hertog
van Feltre (Clark) aan Lebrun 's keizers wil over om een streng voorbeeld te stellen;
*)
twaalf der schuldigen behoorden te worden gefusilleerd. Hiertoe is het echter niet
gekomen.
In het begin van Juni hield te Rotterdam de krijgsraad zitting en vonniste twee
der oproermakers tot vijf jaren hechtenis, na voorafgaande te pronkstelling op het
schavot, een derde beklaagde tot zes maanden gevangenisstraf, en sprak drie
anderen vrij. De schuldigsten waren naar alle waarschijnlijkheid de twee conscrits
geweest, die gedood werden, en wier begrafenis in alle stilte had plaats gevonden.
In deze moeilijke dagen richtte Lebrun tot den keizer de bede om zich toch humaan
en vergevensgezind jegens de schuldigen te toonen, daar dit in de meeste gevallen
†)
van meer uitwerking is dan de kracht van wapenen of een schrikbewind, Maar de
welsprekendheid van Lebrun kon Napoleon niet tot betere gedachten brengen.
Medelijden, goedheid, menschlievendheid en verdraagzaamheid waren thans
volgens zijn opvatting het toonbeeld van zwakte. De keizer antwoordde van uit
Rambouillet den 19en Mei:
‘Het ligt in mijn bedoeling dat de maatregelen die ik heb voorgeschreven in alle
gestrengheid en stipt zullen worden nagekomen in het Departement van de
Ooster-Eems. Dergelijke maatregelen zullen ook te Amsterdam en te Rotterdam
noodzakelijk wezen. De eerlijke en goede burgers moeten er worden beschermd
en goed behandeld, maar onder het gepeupel behoort de schrik te worden gebracht.
De wijze, waarop de zaken te Amsterdam en te Rotterdam vorderen, is rampzalig.
De oproerigen blijven ongestraft en later zal er nog geschut noodig zijn om ze te
onderwerpen. Bovendien kan ik niet altijd de legers in het binnenland houden. Gij
zijt bevoegd om in moeilijke oogenblikken uwe maatregelen te nemen, maar nu
deze door mij bekrachtigd zijn, hebt ge niet meer het recht ze in te trekken. Militaire
commissies moeten over de oproerigen van Amsterdam en Rotterdam het vonnis
*)
uitspreken’.
Op den morgen van den 25sten Mei sprak de militaire vierschaar te Aurich het
vonnis over de schuldigen uit. Twee der beklaagden werden ter dood veroordeeld,
2 tot opsluiting in de boeien voor zestien jaren, 6 onder politietoezicht gesteld, over
†)

*)
†)
*)

Ontleend aan bescheiden van het Gemeente-archief te Rotterdam; de Missive van generaal
Viviers aan generaal Molitor 6 Mei 1811. Pap. Pr. Stedeh. R.A. en aan G. van Reyn Historische
Herinneringen. Rotterdam, 1863.
De hertog van Feltre aan Lebrun 17 Mei 1811. Papieren Verheijen. Aanwinsten 1892. R.A.
De Caumont la Force. L'architrésorier Lebrun. p. 183.
Lécestre. Lettres inedites de Napoléon I, tome II. p. 809.
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7 het doodvonnis geproclameerd wegens het niet verschijnen voor den rechter, en
§)
4 vrijgesproken.
Omtrent de gehouden krijgsraad te Amsterdam waren wij in de gelegenheid inzage
te verkrijgen van het proces, dat aantoont

§)

De Caumont la Force. L'architresorier Lebrun p. 184.
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hoe ook bij dit vonnis geheel naar de voorschriften van den Code Pénal was te werk
gegaan. Over drie oproerigen werd het doodvonnis uitgesproken; vijf personen,
waarvan vier mannen en eene vrouw, werden tot acht jaren opsluiting in de boeien,
twee personen tot vijf jaren en drie tot twee jaren gevangenisstraf veroordeeld. Vier
personen, twee mannen en twee vrouwen, kwamen onder politie toezicht, terwijl
zes personen: drie mannen en drie vrouwen vrijspraak kregen. Het vonnis over de
ter dood veroordeelden, werd nog op den zelfden dag van de uitspraak, op het
Funen bij een der voormalige oostelijke bolwerken van de hoofdstad, voltrokken.
Generaal Molitor kon daarna aan Lebrun melden, dat de executie had plaats gehad
†)
zonder dat de rust een oogenblik was verstoord geworden.

NAPOLEON BONAPARTE ALS LUITENANT-KOLONEL. (MUSÉE DE VERSAILLES).

Dat Napoleon zich over de uitspraak voldaan toonde drukt zijn schrijven uit van
den 22en Juni d.a.v. aan Lebrun, waarin hij dezen in zijn gewone korte, maar
veelzeggende woorden meldde: ‘Je vois avec intêret le résultat des opérations de
la commission militaire d'Amsterdam et que trois hommes ont été condamnés à
†)
mort et executés. Il n'y a pas d'autre manière d'en imposer à la canaille’.
Uit bovenstaande blijkt genoegzaam hoe de annexeerder van ons vaderland over
den geest onzer bevolking dacht. Nu had men gehoopt, nadat Napoleon in het
najaar van 1811 ons land had bezocht en dientengevolge alle takken van
volksbestaan wat meer van nabij had leeren kennen, hij met meer gematigdheid in
zijn eischen zou te werk gaan, althans de verdere conscriptie met niet te groote
gestrengheid zou doorzetten. Deze flauwe hoop werd geheel verijdeld. Nauwelijks
te Parijs teruggekeerd, vaardigde hij den 20sten December 1811 een decreet uit,
waarin de lichting over de klasse 1810 gelast werd met bepaling dat de loting der
ingeschrevenen voor 9 Februari 1812 moest ten einde zijn geloopen. Inzonderheid
door de maritieme conscriptie, welke zooveel visschers uit hun gezinnen wegrukte,
werd veel haat opgewekt.
†)
†)

Papieren Prins Stedehouder. R.A. diverse stukken.
Lécestre. Lettres inédites de Napoléon I, t. II. No. 827.
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Toen in den morgen van den 26sten Maart 1812 de in de loting gevallen
Scheveningsche en Katwijksche visschers zich voor den zeedienst in Den Haag
moesten aanmelden, gedroegen eerstgenoemden, wier aantal vijf-
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'S KEIZERS BEKENDE GRIJZE HISTORISCHE OVERJAS EN DRIEKANTEN HOED, WELKE ZICH BEVINDEN
IN HET MUSÉE DE L'ARMÉE TE PARIJS.

tig bedroeg, zich vrij oproerig en werden door een groote menigte vrouwen en
nieuwsgierigen naar de Préfecture gevolgd. Een soldaat werd ontwapend, aan
steenworpen ontbrak het niet, en eenige kreten van ‘Leve de Prins van Oranje’
deden zich hooren. Met messen en stokken gewapend hadden de visschers het op
het leven van den prefect gemunt, die te vergeefs de opgewonden gemoederen tot
bedaren trachtte te brengen. Mogelijk om bloedvergieten te voorkomen, belette De
Stassart de militairen en gendarmen het volk te lijf te gaan. De Katwijkers lieten zich
overreden, doordat De Stassart, krachtdadig bijgestaan door den commissaris van
Politie Ampt, hun onder het oog bracht, dat er niets mede te bereiken viel, indien
zij zich weder evenals het vorige jaar kwamen te verzetten, want dat het plicht was
zich aan de wet te onderwerpen; de Scheveningers daarentegen waren niet te
overreden. Hierop gelastte De Stassart dat laatstgenoemden naar hun dorp zouden
terugkeeren om zich te drie uur in den namiddag behoorlijk op nieuw aan de
Préfecture te melden. En wat deed nu intusschen de slimme prefect? In allerijl
stuurde hij een gendarme benevens eenige vertrouwde Nationale Garden naar het
dorp om embargo op de visscherschuiten te leggen en tevens om de gemoederen
tot kalmte te brengen. Intusschen had generaal Lacroix zich met een compagnie
van het 1ste regiment ‘Etrangers’ naar de Prefecture begeven, waarna de rust begon
terug te keeren. Toen De Stassart in den aldaar vergaderden raad van recruteering
verscheen, vond hij er, tot zijn groote verlichting, de Katwijksche zeelieden bijeen.
De Scheveningers keerden, zooals bevolen, te drie uur naar de Préfecture terug.
Daar kregen zij order den volgenden dag te twee uur in den namiddag weder present
te zijn. Op een vroeger uur achtte De Stassart het niet raadzaam ze te ontbieden
met het oog op het vertrek der Katwijksche visschers. Den volgenden dag vertrokken
dan de Scheveningers naar hunne bestemming onder de tranen en smartelijke
†)
kreten van meer dan duizend vrouwen.
†)

De Stass. aan Lebr., 28 Maart '12. Pap. Pr. Sted. R.A.
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Een artiest, door Wally Moes.
De nacht was neergedaald op het oude dorp.
Een fluweelig zwarte donkerte omhulde alles, en midden op de heide kon het
ternauwernood stiller zijn. De huizen hadden, als slapende menschen, hunne oogen
gesloten; alle luiken waren dicht en niets scheen er naar buiten van de lichtjes, die
hier en daar bij zieken en wakenden, of in de stallen nog brandden.

EEN KNIPVEL VAN KEES.

Ook het kleine huisje op het Zevenend, waar de oude Kees de Groot woonde,
stond droomerig en verloren onder den hoogen nachthemel en geen geluid drong
naar buiten. En in het huisje, in de eenige kleine kamer, waar al de bewoners bij
elkander waren, werd de stilte alleen verbroken door de ronkende ademhaling van
eene slapende vrouw, begeleid door de lichtere slaapzuchtjes van een respectabel
getal kinderen.
Maar Kees zelf was nog druk bezig en zoo verdiept in z'n werk, dat voor hem tijd
noch plaats meer bestond. Het bedompte armoedige vertrekje, waar zoovelen
moesten ademhalen, was voor hem op het oogenblik wat het ruime atelier, vol met
liefde geschapen werk, is voor den schoonheiddronken schilder.
Jaap zat, onder het druilige licht van een armelijk petroleumhanglampje, aan de
tafel, gebogen over een wonderlijk, met allerlei bonte snippers beplakt stuk papier.
Rondom op de tafel stonden verscheidene oude verroeste blikjes en vuile beduimelde
doosjes, waarin hij, zorgvuldig uit elkander gehouden, allerlei miniem kleine knipsels
van verschillende kleuren bewaarde: vierkantjes, rondjes, driehoekjes en velerlei
andere vormpjes. Daartusschen stond een kopje met stijfsel.
Kees maakte zonderlinge kunstwerken. Hij plakte platen van zelfbedachte
voorstellingen en versierde ze met ingewikkelde ornamentranden. Hij nam het niet
licht op. De kleuren moesten volgens zijn smaak en overtuiging goed bij elkander
passen; met de grootste volharding kon hij uren lang zoeken naar een samenstelling,
die hem voldeed. Dan legde hij met eindeloos geduld de snippers uit op zijn blad
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papier, en peinsde en tuurde, en kon tot geen besluit komen. Hij verschikte de
stukjes zoo lang, of knipte weer anderen, tot hij iets vond, dat hem volkomen
bevredigde. Het hanteeren van die kleine snippertjes met zijn oude, kromme, van
't werken verstijfde handen was lang niet gemakkelijk, en hij moest er aldoor aan
denken niet van genot, of door het ingespannen prakkezeeren te diep te ademen,
want een te krachtige zucht deed soms alles in eens verstuiven. Met schrik zocht
hij dan de kostbare stukjes weer op, want hij moest
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zuinig zijn met zijn materiaal: hij kon er niet veel aan besteden. Hij durfde dus alleen
aan z'n platen te werken, als de kinderen allen te bed lagen: dat rumoerige,
beweeglijke troepje maakte, zoolang het in de kleine kamer rondsprong, veel te veel
wind. Maar als het eindelijk rustig was, haalde hij met genot zijn materiaal en zijn
werk in wording voor den dag, en onder kijken, bewonderen en probeeren vervlogen
dan vliegensvlug de uren. Trijn, z'n vrouw, ging dan ook maar te bed en ronkte er
spoedig lustig op los. Van tijd tot tijd werd zij even weer wakker, voelde haar mannetje
nog niet naast zich en riep dan: ‘Kees, kom je nou te bedde?’ Maar dan kon hij niet
antwoorden, want al de papiertjes zouden verstuiven; hij wenkte dus enkel, met z'n
hand zoovèr mogelijk weg van de tafel, dat ze stil moest zijn, en verdiepte zich weer
in z'n werk. Eindelijk, met een verdrietige overwinning op zichzelf, rukte hij zich dan
los van zijn genotvolle bezigheid, want hij moest er den volgenden dag weer op uit.
Dan pakte hij z'n kostbaarheden zorgvuldig bij elkander, keek staande nog lang
hoofdbrekend op z'n plaat neer, hield haar wat dichter bij 't licht en dan weer wat
verder weg, en borg dralend en zuchtend alles op de bovenste plank van het oude
kabinet, waar het 't veiligst uit den weg was voor die rakkers van kinderen. En met
z'n plaat in gedachten nog voor oogen, klom hij bij z'n wijf in de bedstee.
Kees de Groot was een oolijk oud mannetje. Ondeugend flikkerden zijn kleine
blauwe oogjes tusschen de ietwat dichtgeknepen oogleden door, en de loop der
vele groeven en rimpels in z'n wangen deed duidelijk zien, dat hij in z'n leven meer
gelachen dan getreurd had. Zijn kruin was geheel kaal, maar nog omgeven met een
smallen rand vrij dik krullend grijs haar, dat vroolijk onder z'n pet uitsprong; en daar
hij slechts hoogst zelden z'n hoofddeksel afzette, maakte hij den indruk nog goed
in z'n haar te zitten.
Bijna tot z'n zestigste jaar was Kees los werkman geweest; toen had hij
langzamerhand geen karreweitjes meer kunnen krijgen en zat er niets anders op
dan te bedelen. Wat had hij ook anders moeten doen? Hoewel driemaal getrouwd,
was hem door het lot niet beschoren, dat hij kinderen had, die voor hem konden
werken. De zonen en dochters uit z'n eerste huwelijk hadden sinds lang eigen
gezinnen; z'n tweede vrouw bleef kinderloos, en z'n derde, die meer dan twintig jaar
jonger was dan hij, schonk hem nu jaar op jaar weer een kleintje, zoodat hij nu weer
kon pralen met een rijtje van acht kleuters, waarvan de jongste nog in de wieg lag.
En al die mondjes moesten opengehouden worden met wat Kees met bedelen
ophaalde.
Maar het vroolijke oude mannetje maakte zich niet bezorgd, en als iemand zei:
‘Kees, Kees, houdt 't bij jou dan nooit op met de kleintjes!’, dan antwoordde hij
welgemoed: ‘Onze lieve Heer zal wel weten, hoeveel ik er hebbe mot! Meer as me
tax krijg ik vast niet!’
Trijn, z'n vrouw, was een stevig wijf met een dikken rooden kop. Hare geestelijke
ontwikkeling stond op zulk een laag peil, dat zij eigenlijk slechts naar 't uiterlijk
mensch mocht heeten. Zij had nooit iets geleerd, kon dus lezen noch schrijven, en
begreep zelfs in 't geheel niet, en dacht er nooit over, wat dat eigenlijk allemaal was.
Zij leefde om zoo te zeggen nog in den natuurstaat, at, dronk en bracht kinderen
ter wereld, alles instinctmatig en zonder zorg of lijden.
Maar zij was een gehoorzame vrouw voor Kees en had respect voor z'n platen,
al begreep zij in 't geheel niet, wat hij maakte, en al keek ze er amper naar.
- ‘Kees het goave’, placht zij te zeggen, ‘deej ka meer as ete! Zukkers as Kees
bin d'r nijt veul!’ En nadat eens een schilder eenige van Kees z'n platen gekocht
had, werd haar respect nog grooter, en hoopte zij steeds op weer eens zoo'n
buitenkansje. De kinderen waren dikke roodwangige rakkers, brutaal en luidruchtig,
en groeiden op voor galg en rad.
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Meestal maakte Kees platen voor bijzondere gelegenheden: geschenken voor
trouwende paartjes of voor zilveren bruiloften.
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Dan werd het een zegenwensch in bont versierde letters, omgeven door bloemen
of ornamenten. Maar veel liever koos hij een godsdienstig motief; dat boeide hem
meer en maakte hij geheel voor zijn eigen pleizier. Naast de portretten van den paus
en van eenige heiligen hingen, in bruinhouten lijsten van oude communieplaten
gezet, verscheidene van zijne kunstgewrochten aan de muren van het kamertje, en
tijd, rook en stof hadden de ongebroken kleuren van het sitsen papier harmonisch
doen verschieten en samenstemmen, terwijl beslagen zilver en goudglimpen er hier
en daar een rijken gloed aan gaven.
Ook nu had hij een ingewikkelde compositie op touw gezet en had alle hoop haar
tot een goed einde te brengen, want zijn plaat begon hem al zeer te bevallen.
In het midden, omgeven door stralen van goudpapier, rees de heilige ouwel uit
een rijkgeornamenteerden kelk, die aan weerszijden omhooggeheven werd door
twee engelen in profiel.
Kees had heel wat engelen verknipt vóór hij er twee naar z'n zin had. En al hadden
dezen nu ook meer van larven dan van engelen, en al waren zij als zoodanig alleen
aan hun vleugels kenbaar, het stemmige paarsche sitsje, waarvan zij geknipt waren,
kleurde toch fijn bij de lichte tinten van den kelk.
Boven, onder en aan beide kanten van dit teergehouden middenstuk waren kloeke,
langwerpig rechthoekige vakken aangebracht, om en om van sterk blauw en gloeiend
rood, elk rondom bezet met kleine versierselen van scherppuntige snippertjes, die
met hun brutaal geflikker de krasse tegenstellingen braken. Over de vakken heen
stond, op zij in liggende, van boven en van onderen in staande letters van allerlei
kleur, de spreuk:
‘En mijn vleesch is waarlijk spijs,
Mijn bloed is waarlijk drank’.

Het geheel werd afgesloten door een rand, dien Kees al onder handen genomen
had, maar daar het formaat van z'n compositie te vierkant naar z'n zin was, liet hij
voorloopig onderaan een strook open; hij was 't met zichzelf nog niet eens, hoe hij
die zou vullen. Hij wilde er zoo graag iets heel bijzonders voor bedenken en zou
dus maar eerst den rand afmaken; de ingeving, wat het zijn moest, zou op z'n tijd
wel komen, daar was hij niet bang voor.
En avond na avond vocht Kees met z'n snippers en dacht met verlangen aan
mooier gekleurd papier, dat toch zeker wel ergens op de wereld bestond! Op een
morgen, nadat Kees daags te voren door regen overvallen en doornat thuisgekomen
was, voelde hij zich weer niet goed. Dat gebeurde wel meer, hij werd al zoo oud en
die ‘arge remetiek’ had hem soms geducht te pakken. Ook nu weer had hij ‘geen
beenen om te staen’, en er was geen denken aan loopen. Hij moest thuis blijven
en stil in z'n hoekje gaan zitten. Nu zou hij wel graag eens een heelen dag aan z'n
plaat hebben gewerkt, maar al was er ook een troepje naar school, nog wel drie
ondeugende kleuters liepen af en aan, rumoerden en herrieden, en maakten het
glad onmogelijk.
Toch nam hij de plaat voor zich op de tafel. Onder het trekken aan z'n pijpje kreeg
hij misschien een goeden inval voor die open plek onderaan. En met de armen
gemoedelijk over elkander, een hand aan z'n pijp en een gelukkige uitdrukking op
z'n oolijk gezicht, keek hij en keek, en peinsde en tuurde.
- ‘Is dat weer 'n aare plaat?’ vroeg Trijn, alsof zij hem er nog nooit mee bezig had
gezien.
- ‘Ja, wijf, en hij wordt sekuur mooi. Zoo'n mooie he' 'k van me leven nog nijt
gemaakt!’ antwoordde Kees. ‘As ik nou maar wist wat daarin most,’ voegde hij er
binnensmonds bij met bijna dichtgeknepen oogen.
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Hij hoorde niets meer van 't lawaai om hem heen en verzonk diep in gedachten.
Een poosje later hief hij plotseling z'n hoofd op als iemand, die onverwachts in
de verte muziek hoort. Daar had hij 't! Nu wist hij 't! Een rei zielen in 't vagevuur!
Dàt moest 't zijn!
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Gauw probeeren! Hij vloog overeind om een schaar en papier te krijgen, maar zakte
met een kreet van pijn terug op z'n stoel. Hij had heelemaal z'n rheumatische voeten
vergeten.
- ‘Wijf, gauw de schaar en een briefie!’ (Een ouderwetsche Laarder spreekt nooit
van papier; elk papier noemt hij een ‘brief’).
Trijn bracht hem 't verlangde en vol ijver ging Kees aan 't knippen. Vlammen
moest hij nu maken en daartusschen krimpende, springende poppetjes. Den
geheelen dag was hij bezig, en eindelijk kreeg hij 't naar z'n zin. Maar pikzwart
moesten de poppetjes zijn en helrood de vlammen! En hoe Kees ook zocht in al z'n
blikjes en doozen, hij vond geen zwart papier en geen rood, dat hem bruikbaar leek
voor de vlammen. En hij poperde van verlangen om z'n plan ten uitvoer te brengen.
Hoe moest hij daar nu mee aan, nu hij zelfs niet wist wanneer hij weer uit kon om
in de eerste plaats 't noodige op te halen voor eten voor de kinderen!
Zijn vroolijk gezicht vertrok heelemaal en werd ernstig en bedrukt. Lang streed
hij om zijn verlangen te overwinnen, maar het gelukte hem niet, hij gaf den strijd op
en vroeg plotseling heftig:
- ‘Wijf, heb je nog duite?’
- ‘Ik heb geen lamme cent meer in me zak,’ zei Trijn, ‘kijk maar, kijk!’ Zij haalde
van tusschen haar rokplooien een builtje voor den dag en schudde de inhoud op
tafel uit.
Een paar oude beenen knoopen rolden tot voor Kees en een groen aangeslagen
koperen gordijnenring, eenige verroeste spijkers en een halve cent bleven voor Trijn
liggen.
- ‘Maar in je trommel in 't kabinet, daar heb je nog wat’ zei Kees begeerig.
- ‘Waar mot je 't voor hebben?’ vroeg Trijn.
- ‘Ik mot rooie en zwarte brieve hebben voor me plaat. Ik wil 't voagevuur knippen
en de zielen d'r in’.
- ‘'t Voagevuur en de zielen d'r in!’ herhaalde Trijn verwonderd. ‘Kan je deej
knippe?’
- ‘Ja ik’, zei Kees, ‘as ik maar rooie en zwarte brieve het’.
- ‘Die Kees het toch goave’, mompelde Trijn en stond op om naar 't kabinet te
gaan.
- ‘Moeder! Krijge we nou 'n stuk!?’ zeurde kleine Bet, ‘ik het zoo'n honger!’ En ze
hing zich aan haar moeders rok.
Trijn haalde haar schatkist, een klein gedeukt ballentrommeltje, uit de kast en
keek er in. Ze vond nog zeven stuivers.
- ‘O, je het nog!’ riep Kees verheugd.
- ‘Ja maar ik had net 'n half pond megrien wille hale voor de kijer d'r lui stuk’.
- ‘Dan motte ze 't maar zoo ete’, zei Kees, ‘geef gauw hier, dan kan Jan nog naar
Hilversum om de briefe te hale’.
Trijn gaf hem gedwee haar centen, en Jan, een brutale rekel van negen jaar,
zocht verheugd z'n klompen, want zoo'n tochtje naar Hilversum, dat viel in z'n smaak.
Hij wist wel, dat hij dan met de tram terug moest om 't papier niet te kreukelen, en
om in de tram te zitten, daarvoor zou hij met schik nog tien maal zoo ver loopen.
Kees drukte hem op alle manieren op 't hart, vooral mooi ‘vlaamerood en
pikkezwart uit te zeuke, en nog een vel goud en een vel zulver mee te brengen, en
toen draafde de jongen zielsvergenoegd naar Hilversum.
Zoo bleef er dus van de zeven stuivers niet veel over, maar Kees maakte zich
niet ongerust en verheugde zich op den avond, als allen te bed zouden zijn en hij
aan 't uitvoeren van z'n plan kon gaan. En toen weer de nacht op het oude dorp
was neergedaald, en het er stil was als op de heide, zat in het bedompte kamertje
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de oude man met wellust gebogen over z'n werk. De stramme kromme handen
knipten omzichtig kronkelende vlammen uit het helroode sitsen papier, en eenige
pikzwarte poppetjes lagen al klaar. Hij kon haast niet afwachten om aan 't plakken
te gaan, en zeker was er in heel Laren op dat uur niemand bezig met meer genot
en grooter verdieptheid, al hadden dan ook de kinderen en hij zelf droog brood
moeten eten, en al was er geen cent meer in huis.
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Geertgen tot St. Jans
door Frans Vermeulen.
Met statig stijgen rijzen de pilaren
In licht-doorwaasde, wijde kathedraal,
Waartusschen deint de fijne, blanke dwaal,
Van bedeklank en wierook der altaren.
Uit hooge heem'len dalen heilgenscharen
En zitten neer in zachte, reine praal
Van vreugd'ge deugd, en spreken zoete taal
In klanken teer, die rankend ommevaren.
O, vroom verbeelden van een hoog geloof,
De blijde weelde van een reinen geest,
Die in zijn God geluk en vree kon vinden.
Uw Schoonheid is als buit van vromen roof,
Die uit het hemelland d'eenvoud'ge geest
Gewon, en feestend aan de stof mocht binden.
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Pieter Claesz.
Door Frans Vermeulen.
(Stillevenschildering.)
Het grijze licht glijdt rustig-blank naar binnen,
Zet heel 't vertrek in zilverenden schijn,
Streelt in een hoek met held're glimpen fijn
Langs huisraad, dat in stilte staat te zinnen.
En schimmig droomt op 't roomig wit der wanden,
Van vage schaduw 't ijle, teere beeld....
Vroeg morgenlicht schuift vredig om en speelt
Op bekers, borden, vonkt op roemerranden.
Zóó ligt in mij gespreid het zacht verheugen
Om 't rein gebeeld verdichten der natuur;
Van tonenzang in demping van glazuur
Een melodie, die klinkt in mijn geheugen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

150

Het dienstmeisje
door Jan Hermans.
Helder blonk buiten het morgenzonnetje.. het straalde vriendelijk door de ruiten
heen naar binnen, waar alles blinkende van licht.
Het beddegoed glimmerde smettelooswit, de koperen ledikantknoppen flonkerden
vurige vonkjes, het licht stroomde van de glanzige ronding der lampetkan. Blink-stof
dwarrelde dooréén in een gouden zonnebundel, waar 't flikkerde van licht en
schaduw, onder dalen en rijzen en cirkelen van stofjes in dringelend beweeg.... het
sprankelde van licht en leven door 't gansche slaapvertrek, dat gevuld scheen van
een jonkheid en vroolijkheid, die onstuimigluidruchtig rondwalsten over 't glimmende
zeil op den vloer.
Een dienstmeisje was aan 't werk in de slaapkamer.
Zij kon het niet helpen, zij moest zich nu opgewekt-vroolijk voelen, vroolijk en
jong. Ze trippelde neuriënd rond, op haar kleine vlugge voetjes, die geen oogenblik
rusten konden, slechts heen en weer konden hippelen van luchtig-blij plezier. Want
ze voelde zich zoo licht, ze voelde zich zoo jong, ze was als een zwevend stofje
zelf.
Van het vlammende schoorsteenmarmer sloeg ze wolken van glinsterend stof,
dan huppelde ze naar 't beslapen bed, ingekuild door 't gewicht van twee zware
lichamen.
Ze begon 't bed af te halen.
't Stof uit de dekens warrelde op, golfde al dikker en dikker door de kamer. ....
Zingend werkte ze voort, repte vlijtig haar handjes, tot ze het gloeistof gewaar werd,
trillend van zonnelicht. Daar sprong ze op af, hakte er spelend doorheen met haar
plumeau, zag toen genietend 't goudstof woest slingeren, als zinneloos vluchtend
voor een dreigend gevaar. Eensklaps zag ze zichzelf in den spiegel, het zonlicht
glimmerspelend in het zwarte haar. Ze bleef staan, wringelde het goedvormige lijfje
in behaagzieke bochtjes, en zag het aan met glundere oogjes, tintelend van
vreugdigen levenlust.
Onverwachts hoorde ze een paar pantoffels kraken op de trap. Gut, daar kwam
mevrouw aan! Gauw het bed verder afhalen.
- Mina, schei toch-is uit met dat eeuwige gezing! viel mevrouw binnen. 't Is om
tureluursch te worden. En je werk lijdt er maar onder. Zoo-me-deen om twaalf uur
ben je weer niet half klaar, dan is 't weer haast-je rep-je. En als ik dan later is ga
kijke, legt 't stof overal nog 'n duim dik op.
- Maar mevrouw! Ik kan toch wel zinge en gelijk doorwerke....
- Dat is 't 'em juist. As je dat maar dee! Maar je neemp te veel hooi op je vork. Je
kan geen twee dinge te gelijk doen. Als jij 't huis bij mekaar loopt te blère met je
gegil, ken je je werk niet goed doen. En dan nog boeke leze ook.... en handwerkies
doen 's avonds...., dat mot spaak loope. Kijk-me nou is wat 'n stofboel 't hier is. En
niet-eens 'n raam ope. 't Is om te stikke! 't Kan ook niet anders, je moet je hersens
bij je werk hebbe, niet bij andere dinge.
Hierna ging ze weer heen op kraak-pantoffels. Het dienstmeisje luisterde.
Snerpend-hard kraakten de pantoffels, overweldigend in de ademlooze zonnestilte.
't Geluid verwijderde zich, werd minder scherp, maar nu drukkender, kreunend.... 't
Ging de trap af, die 't weer feller op deed kraken, doods-krakkend.... de steenen
gang in, kraak-gillend, gedempt-gillend... Daarna werd het weer stil. De zon stak
door de ramen, hinder-fel, de beddelakens lagen helwit neer op 't ijz'ren ledikant. 't
Stof dwarrelde doelloos rond, loom-golvend in 't pijnlijk zongeglinster. Schel spoot
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het licht van de lampetkan-ronding, plomp-rond als een hangbuik,.... het flitste
oogkwetsend van de koperen ledikant knoppen.
Alles hinderde haar nu. Daareven had ze nog niets van 't stof gemerkt, nu propte
't haar in de keel, kriebelde droog in haar
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longen. Weg was de glans, 't geluk van te leven. Ze had geen lust in 't werk meer.
De dekens waren zwaar.... warm-muffige menschenlucht steeg er uit op. Ze zou er
de boel wel bij neer willen gooien en er uit loopen.
Pats! daar lagen de stoelen met 't afgehaalde beddegoed. Toe maar jongens,
waarom ook niet! Zij was er goed voor, kon 't allemaal maar weer aan kant maken.
Dat beroerde wijf, waar bemoeide ze zich toch mee. 't Zou ook al wat hinderen
of ze liep te zingen. Maar dat kon ze niet velen, de lammeling! Ze kon niet velen,
dat haar meid jong en vroolijk was en zij oud en humeurig. Misschien was ze wel
bang, dat 'r man 't met haar aan zou leggen.... hij was altijd zoo vriendelijk. Maar
dan had ze het toch mis, er waren nog wel fatsoenlijke dienstmeisjes ook, zoo
fatsoendelijk als zij maar durfde denken.
Hè, 't was net of ze nou niet op kon schieten. Pas had ze de waschtafel klaar
gemaakt en nu stootte ze waarachtig de kraft om. Een drijfboel. Nu kon ze alles
weer schoonvegen.
Dat had ze nu altijd, als mevrouw haar 'n uitbrander gaf. Dan was ze totaal in de
war, deed alles verkeerd. Ze kon het niet verdragen standjes te krijgen voor niets.
Vooral niet als 't van zoo'n mensch kwam. Zelf zat ze maar de godganschelijke dag
zich te verhangen en niks uit te voeren, en als ze dan groen zag van verveling,
kwam ze je even afbekken. 't Was om razend te worden!
En toch hield ze zich maar stil. Ze was de ondergeschikte en moest dus maar de
minste zijn. Dat zou haar ook niet kunnen schelen. Maar dan moesten ze 't haar
niet ondraaglijk maken met allerlei gevit. Als ze je laten voelen, dat jij 't dienstmeisje
bent en zij de mevrouw zijn, door je zoo af en toe eens uit te maken, kán je 't op de
lange weg niet uithouden. Je moet er uit, of je wil of niet.
Daar lag 'n kwartje. Zeker er neergelegd om te zien of ze wel eerlijk was. Zoo'n
lam wijf! Als ze 't nu terugbracht wist ze zeker, dat zij doen zou of ze van de prins
geen kwaad wist en zeggen, dat menéér 't zeker verloren zou hebben. Maar meneer
was heel anders. Altijd prettig. Die behandelde haar niet als meid, was altijd beleefd.
Als hij haar eens vroeg, iets voor hem te doen, was 't op een manier of 't een gunst
was, als ze 't deed. Nooit zei hij, doe jij dit of dat is. En voor hem zou ze alles graag
willen doen, onverschillig of hij 't verzocht of commandeerde. Ja, als meneer er niet
was, en de jonge meneer, zou ze al lang in een andere dienst geweest zijn. Niet,
dat mevrouw niet aardig kon zijn. Ze was gelukkig niet altijd zoo snibberig. Trouwens,
als dat 't geval was, had ze 't immers niet tot nu toe kunnen uithouden, meneer
mocht dan zoo goed zijn als hij wilde. Afijn, ze zou maar denken, 't werk, wat ik voor
haar doe, is eigenlijk voor hem. De man zou ook genoeg met haar uit te staan
hebben, als ze zoo'n bui had.
Dit idee vroolijkte haar onwillekeurig wat op. 't Stof, dat zij opveegde van de vloer,
scheen weer minder lusteloos op te zweven, en toen ze meneer z'n pijp vond, die
hij 's avonds in bed altijd uitrookte, klopte ze de asch er vroolijk-lawaaiig weer uit,
neuriede zoowaar. Ze stofte en wreef nog wat hier en daar met stoflap en plumeau,
toen was ze klaar in hun slaapkamer.
Opgewekter voette ze nu weer heen, en naar de kamer van de jonge meneer.
Daar waren de ramen aan den anderen kant en lachte geen zonneglanzing naar
binnen. Toch viel 't haar lichter er de boel in orde te maken. Hier was het stroeve,
't zware aan het werk ontnomen, want voor hém had ze 't graag over. Hij was altijd
vriendelijk en aardig, was niets trotsch.... hoewel hij toch student was en al bijna
klaar voor dokter. Daarom mocht ze hem zoo graag lijden en maakte ze, dat zijn
kamer er gezellig uitzag. Ze schikte de boeken op zijn tafel in ordelijke stapeltjes,
zette zijn
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pantoffels zoo, dat hij ze gemakkelijk aan kon slippen, want als hij thuis kwam, ging
hij meestal gauw naar boven om te studeeren. Den volgenden dag was 't wel weer
dezelfde rommel van boeken en papieren op zijn tafel, maar dat gaf niet. 't Was
toch prettig als hij alles netjes vond. Hij had zelf wel eens gezegd, dat ze 't niet doen
moest, dat 't maar vergeefsche moeite was omdat hij toch alles weer door elkaar
gooide, maar hij stelde het wel degelijk op prijs als de boel er keurigjes uitzag. Dat
wist ze wel! Ze boende dan ook zoo terdeeg zijn stoelen en kast met haar stoflap,
en poetste zoo ijverig het glimmende kistje van zijn microscoop, dat er geen zon
noodig was om zijn kamer van een prettige glanzing te vullen. Nog was ze aan 't
vegen, toen hij thuiskwam, en zijn kamer op.
- Zoo Mina, was alles wat hij zei, maar 't kwam er zoo opgewekt-vriendelijk uit,
dat ze kleurde van genoegen. Niets zij hij er van, dat ze nog op zijn kamer bezig
was. Toen ze zich wilde verontschuldigen, zei, dat ze niet wist dat 't al zoo laat
was.... zich haasten zou, legde hij 't dadelijk uit, of hij de schuldige was, te vroeg
was gekomen. Bovendien.... hij behoefde maar even wat te krijgen. In een oogenblik
was hij weer weg. Ze repte zich nu nog meer, anders ging 't weer op een uitbrander
aan van mevrouw.
Hij had net zoo vroolijk gekeken, zijn gansche gelaat was één glanzing geweest.
Dat had haar heelemaal opgemonterd. Ja, ze vond hem echt-aardig. Ze verlangde
er als 't ware naar hem te zien. Want al zei hij maar 'n enkel woord, of heelemaal
niets, dan deed het haar toch al goed als ze zijn frisch, jong-manlijk gezicht zag en
hem eens even in de lachende oogen kon blikken.
Natuurlijk!.... hij had zijn scheerkwast weer laten staan met de zeep er in. Dat
deed hij nu altijd als hij 's morgens gehaast was om weg te komen naar 't college.
Zij maakte de kwast gauw even schoon onder 't kraantje in de badkamer, borg hem
daarop weg in de waschtafellade.
Zij keek nog eens rond of ze niets vergeten had, ging toen naar beneden, om in
de keuken aardappels te schillen. De uitbrander kwam toch. Mevrouw zei, dat ze
weer zoo lang boven had zitten hangen, of ze daar soms ook romannetjes las. Maar
omdat 't laat was, ging ze er goddank niet lang over door, trad weldra de huiskamer
binnen.... zeker om haar man, die inmiddels thuis was gekomen, een poosje te
vervelen. 's Middags na 't koffiedrinken echter, wist ze niet hoe ze 't met mevrouw
had. De heele middag zat mevrouw bij haar in de keuken, 'n toonbeeld van lievigheid.
Ze hielp haar met 't lepels poetsen, zat onderwijl grapjes te vertellen, geschiedenisjes
van vroeger, waarom ze beiden moesten stikken van 't lachen. Hoe langer hoe
intiemer werd ze. Ze begon te praten over haar jeugd, over jongens uit dien tijd. Op
't laatst zat ze te vertellen, hoe ze aan haar man gekomen was.
Haar vader was metselaarsknecht geweest, maar had zich opgewerkt tot
eigenbouwer. Maar al hadden ze wat geld, nederig waren ze toch gebleven en 't
huishouden was doorgegaan net als vroeger. Vader was iederen morgen de deur
uitgegaan in z'n metselaarspakje, en zij en d'r moeder hadden 't werk in huis gedaan
en de andere kinderen geholpen. - Zoo kwam het dat ze zelf zoo goed werken kon.
- Ze was toen geëngageerd geraakt met 'n timmerman, eigenlijk een knecht van d'r
vader, en daar had ze zich niets te grootsch voor gevoeld.
Eens op een keer had ze in de stad geloopen, alleen, en 'n piekfijn heertje had
maar voortdurend om haar heengedraaid. Zij had hem wat aangemoedigd en hem
later nog eens in de schouwburg ontmoet, en eindelijk had hij haar gevraagd. Maar
ze had er d'en ander niets van laten weten, voordat ze zeker wist dat hij 't meende.
Toen had de timmerman z'n congé gekregen.
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En zoo was ze dan getrouwd met de meneer, die toendertijd niet meer verdiende
als 'n gewoon werkman, maar dat gaf niet! Ze waren kleintjes begonnen en later
hooger-op gegaan. Nu was hij chef de bureau aan 't spoor en ze hadden 'n aardig
duitje georven van háár ouders, zoodat ze nou alles groot kon doen. En nu woonde
ze in 'n mooi huis en nu was ze evengoed mevrouw als elk ander. Wie deed 'r nou
wat!
Zoo waren reeds een paar uren verkletst, terwijl nog bijna niets van 't werk gedaan
was.
Plotseling schoot het Mina te binnen, dat 't haar uitgaansdag was. Hemelsche
goedheid, ze moest opschieten, ze moest wonderen verrichten om op tijd klaar te
komen.
Maar mevrouw wist niet waar ze 't zoeken zou van goeiigheid. 't Kwam er niks op
aan, zei ze, als 't werk niet klaar kwam, moest het maar tot morgen blijven liggen.
Ze kon zich best begrijpen, dat Mina naar d'r vrijer verlangde. En daarna plagen,
voor de gek houden maar en plagen met die vrijer.
- Nou, zei ze op 't laatst, biecht nou's eerlijk op, hou je d'r geen huzaar op na.
- Nee, een huzaar nou juist niet.... een politieagent, antwoordde Mina.
- Ha, zie je nou wel! Ik wist wel dat 't zoo iets was. 't Is er dan toch één met 'n jas
met glimmende knoopen.
- Nou ja maar die heeft-ie nog nooit angehad.
Zeg ù nou-is, mevrouw, wat zou u me anraje. We hebbe al een paar jaar verkeering
gehad. Nou is-t-ie onlangs als politieagent benoemd in Amsterdam, en wil met alle
geweld trouwe. Maar ik heb er geen zin in, want 'k hou eigelijk niet van 'em.
- Maar meid, waarom niet. Als ie toch een knappe, oppassende jongen is, was-je
wel gek, als je'm liet schiete.
- Ja maar, ik kan 'em niet goed uitstaan. 'k Vind 'em zoo vervelend. Niet dat-ie
niet aardig is, maar, 'k weet zelf niet, 'k mag 'em nou eenmaal niet.
- Kom kom, gekheid! Luister nou naar míjn raad en trou 'em. As je eenmaal
getrouwd ben raak je vanzelf an mekaar gewend. En as je hem laat glippe, krijg je
zoo gauw geen ander weer. 't Is tegenwoordig zoo makkelijk niet om aan de man
te komen. En zoo'n mooie positie ook! Iedere week idem-zooveel vast. Je weet,
waar je je an te houë hebt. En je weet ook dat je geen zuipert tot man krijgt. Natuurlijk
mot je je niet in je hoofd hale, dat je een meneer zal krijge, die in de week met een
gekleede jas loopt. Mensche van onze stand, die gestudeerd hebbe voor 't één of
ander, zooals m'n man en me zoon, trouwe tegenwoordig meisjes met geld. Al
heb-ie ook nog zoo'n mooi gezichie, je hoeft er niet op te rekene, dat ze je neme
zalle.
Zoo ging zij door, en onder 't eten koken voerde ze al maar meer argumenten
aan, om de meid te overtuigen, dat ze die mooie gelegenheid niet voorbij mocht
laten gaan.
En 't scheen haar allemaal wel waar, wat mevrouw zei, maar toch, ze kon zich
niet goed verzoenen met 't denkbeeld, te moeten leven met die man, van wie ze nu
eenmaal niet hield.
Ze overwoog het alles, terwijl de familie binnen zat te eten, maar kon niet tot een
besluit komen. Haar gedachten dwaalden maar liever van 't punt af. Er was nog
geen haast bij. Of hij nu al op stel en sprong wou trouwen, kon haar minder schelen.
Ze zou best een reden vinden tot uitstel. Daar zocht ze nu maar naar, aldoor. Terwijl
ze at, terwijl daarna het vaatwerk rikkelend door haar handen schoof bij 't wasschen,
terwijl ze de borden en schalen droogde en in de kast bergde. Ze dacht en piekerde
er over door, 't werd later en later, en ze kon maar geen geschikt motief vinden om
't huwelijk uit te stellen.
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Eindelijk - 't was al over achten - moest ze zich gaan aankleeden en uitgaan, want
van acht uur af zou hij op haar staan te wachten. Schoorvoetend langzaam ging ze
toen naar boven, kleedde zich rekkend, treuzelend aan.... Hij zou nu vast er weer
op
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uitschieten, de trouwdag willen bepalen, want volgende week ging hij weg naar
Amsterdam.
Eenige oogenblikken later stond ze buiten.
Zij keek de straat in, die voor haar lag als week van vormen, wazig-belijnd in
schemerlicht. Ze zag hem staan in 't zwakkend licht, wachtend op haar aan 't einde
der straat. Rustig-aan kuiërde hij op en neer.., tot opeens hij haar bemerkte en naar
haar toe kwam.
Wijd-stappend zag ze hem naderen. Van lieverlede werd alles aan hem
duidelijker.., ze onderscheidde de opgekrulde snor, optoonend tegen 't licht-blozend
vel van zijn welgevuld gelaat.... Zijn forsche gestalte omlijnde zich strakker.... Hij
stond voor haar met zijn goedgevormd lijf, groot, boven haar uitstekend.... Onder
de glanzend-donkere wenkbrauwen zag ze zijn lichte oogen, kwasibarsch, waaruit
de goedigheid haar tegenlogde.
Aarzelend, half-onwillig reikte ze hem de hand, beantwoordde met tegenzin zijn
belangstellend-vriendelijk gepraat, terwijl ze gearmd heenliepen in 't langzaam
groeiend duister.
Vriendelijk-goedig sprak hij maar steeds door, trachtend haar belangstelling op
te wekken. Maar zij kon zich niet dwingen hem te volgen. Telkens ruischten zijn
geluiden weer langs haar henen.., hoorde zij niets dan de inwendige stem van eigen
gedenk.
Ze wou dat 't maar bij tienen was, hoe moest ze het doorkomen, al dien tijd met
hem alleen. Ze kon de vent nu eenmaal niet zetten, hij verveelde haar met zijn
gepraat. Waarom? Dat wist ze zelf niet. Ze merkte niet eens waar hij 't over had.
Maar die goeiige stem, goedhartig-zacht ondanks zijn zware intonatie, stond haar
tegen. En dan die zwoele arm op de hare. Ze vond het afschuwelijk, had haar arm
wel weg willen rukken uit de zijne.
Af en toe antwoordde ze met ja of nee, nijdig-afgebeten.
Dan merkte hij wel, dat ze niet wist, waar hij 't over had.... begreep niet, waarom
ze zoo afgetrokken en kritserig was, trachtte dan maar haar op te vroolijken met
luchtiger toon en een grapje. Maar zij bleef aanhoudend bezig met zichzelf, met
haar toenemenden afkeer van hém.
Terwijl het duister zacht-aan zwarter werd, sterren bleek, opflonkerden,
zwakzichtbaar door het gelig waas van kunstlicht, liep ze zich af te vragen waarom
ze toch niet meer van hem hield. Het was schande, dat ze nu al zoolang met hem
vrijde, indien ze hem eigenlijk niet mocht.
Ze glimpte hem gedurig eens aan, moest dan wel zichzelf bekennen, dat hij knap
was. Maar dat logge, dat lodderig-goeje in zijn oogen kon zij niet velen. Het
berustend-goede karakter, dat zich uitsprak in al zijn bewegingen, in zijn stem, vond
ze zoo vreeselijk. Maar m'n-god! daarvoor moest ze hem juist liefhebben. Er was
niets anders in hem, wat haar aan kon trekken.
Ze spande zich in om nu ook te luisteren naar wat hij zei, maar ze kon het niet
volhouden. Haar denken gleed weer onhoudbaar heen, ze voelde weer sterker
afkeer van hem na de paar vriendelijke woorden, die tot haar doorgedrongen waren.
Ze voorvoelde, dat hij aanstonds over hun huwelijk zou gaan praten, alsof het
iets vanzelf sprekends was, dat ze trouwen zouden. Ze dacht zich voor, dat ze met
hem getrouwd zou zijn.... met hem samen zou moeten leven.... altijd hem zou moeten
zien, moeten hooren zijn goedig gezeur. Ze stelde zich voor dat ze bij hem zou
moeten slapen.... ze voelde weer zijn warme armvleesch hinderlijk-zwoel op het
hare drukken. Die warmte zou dan overal om haar zijn, ze zou er niet meer aan
ontkomen kunnen. Ze walgde ervan. Neen dát nooit. Nooit zou ze naast hem kunnen
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liggen, met die vreeselijke warmte. Ze trok haar arm los, beet hem toe...., dat ze 't
zoo warm had, toen hij haar verwonderd aankeek.
Hij hield zich nu maar 'n poos stil. Ze
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had een slechte bui, misschien wat gehad in haar dienst. 't Kon ook wel aan hem
liggen, aan zijn ernstig gesprek.... of mogelijk had hij wat te veel op haar arm geleund.
Meisjes zijn zoo kleinzeerig en hij was nogal zwaar. Maar 't speet hem oprecht als
ze zoo was. Hij hield zoo érg veel van haar.... zag haar zoo graag met 'n vroolijk,
gelukkig gezicht. Dan kon hij van hun samenzijn genieten, zelf ook gelukkig zijn.
Dan voelde hij zoo, dat ze bij elkaar hoorden, het samen eens waren.... terwijl hij
nu niet goed wist wat hij zeggen zou, maar liever heen had willen gaan. Hij voelde
zich als een vreemd tegenover haar, wilde toch vertrouwelijk doen, om haar niet te
laten merken, dat het zoo was. Doch als hij wat zei klonk zijn stem metalig uit,
zwaar-bengend als van ijzeren platen, die op elkaar gesmeten worden. Geen wonder,
dat ze dan niet lief was.
Ze wandelden nu een tijdje voort, beiden bezig met eigen gedenk. Gedurig opende
hij zijn lippen alsof hij wat zeggen wou, maar telkens weer bedwong hij zich, verbrak
het vrede-stil maar niet, uit vrees weer 'n korzelig antwoord te krijgen.
Maar de tijd sleurde heen.... het werd half tien. Om tien uur moest zij thuis zijn,
dat wist hij.
- Zeg Mien, we moeste nou maar's gaan trouwe, vin-je niet. zei hij opeens. Hij
bedoelde het opgewekt te zeggen.... maar krakerig droog kwam het eruit.
Met spanning wachtte hij haar antwoord af. In 't plotseling stil dat zich spande om
beiden heen, voelde hij zich als 'n jongen, die voor 't eerst in z'n leven een meisje
vraagt.
Haar schrikte zijn vraag op. Wat zou ze zeggen. Ze moest 'n uitvlucht vinden om
't maar uit te stellen. Uitvlucht! en ze wou niet met hem trouwen, nooit! nooit! Ze
haatte hem! Waarom zou ze nog langer huichelen. Waarom niet zeggen waar 't op
stond.... dat alles uit was tusschen hen, dat ze van hem walgde....
De gedachte flitste haar door 't hoofd, maar ze voelde oogenblikkelijk, dat 't niet
gaan zou. Na 'n engagement van twee jaar kon ze dat niet ruw-weg zeggen, zonder
voorbereiding. Ze had er ook de moed niet toe. Dan maar 'n verzinsel bedenken,
en 't hem later schrijven!
Eindelijk antwoordde ze, joeg de woorden er vlijmend uit:
- De eerste paar jaar nog niet! 'k Ben nog veels te jong.
Dat was hem toch een beetje te bar. Wat 'n laffe smoes was dát nu toch! Toen
ze pas kennis gemaakt hadden, hoopte zij, dat hij gauw een positie zou krijgen,
waarop ze trouwen konden.
Hij stond op 't punt uit te vallen, haar eens onder de neus te wrijven, hoe'n
lamlendig bedenksel hij 't vond, haar aan er verstand te brengen, dat ze eens wat
minder vervelend moest zijn. Maar wat gaf het. Hij deed veel wijzer als hij maar
wachtte, later er over schreef, dan zou ze wel handelbaarder zijn. 't Was heelemaal
beter. Hij kon best begrijpen, dat 'n vrouw wel eens wat huiverig was van trouwen.
Voor 'n man was 't zoo heel iets anders. Kinderen krijgen was altijd gevaarlijk, daar
moest 'n vrouw wel tegen opzien. Onwillekeurig stemde het hem zachter...., hij
voelde zich weer meer tot haar aangetrokken, met een meelijdende liefde.... Daarom
liep hij maar zwijgend naast haar voort.... zijn lange beenen bewogen zich rustig,
terwijl zij trippel-snelde aan zijn zijde. Ze sloegen den weg naar haar dienst weer
in, bij 't huis bleef hij nog weifelend 'n poosje staan...., toen nam hij maar afscheid
met 'n handdruk. Hij had haar wel graag 'n zoen willen geven, maar hij durfde niet
goed, bang dat ze hem af zou weren.
Wijd-beenend schokte hij nu heen.... zijn groote lijf schaduwde langzaam weg in
het zwakke licht der lantarens. Even keek ze hem na, ging dan haastig naar binnen.
Zenuwig-vlug snelde ze de trappen op naar haar slaapkamertje. Ze voelde zich
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sterk overspannen, zwaar-ontroerd van zelfbedwang. Ze beefde terwijl ze zich
uitkleedde om naar bed te gaan. Ze jaagde zich woest en denkenloos voort om in
bed te komen en tot ruste, kalmende ruste.... Trillend van spanning en ontroering
legde ze eindelijk zich stillekes terneer.
Maar nu kwam al haar zielstrijd afstormen op haar hittig hoofd. Het bolderde alles
op haar aan, het standje van die morgen met al haar woede, het liefdoen later van
mevrouw, haar afkeer van hém.... Het drukte op haar denken, overweldigde haar
na de haat-aandoening van dien avond.
Ze voelde zich plotseling warrig-rampzalig en schokte het snikkend, zenuwend
uit, haar grondelooze ellende.
Luid-hevig sneed haar zenuw-snik door 't kleine zoldervertrekje...., woest-vechtend
trapte en sloeg ze met armen en beenen, gooide met 't lijf. Ze was woest-ellendig,
waanzinnig-ellendig zonder gedachtenvorm. Ze putte zich uit, matte het lichaam af
met woedend gestrijd harer zenuwen.
Doch later werd ze kalmer. Rustiger weende ze nu, zachter snikkend, De tranen
kwamen nu mild, pijnloos wellen van haar moeë oogen.
Het weenen kostte nu geen inspanning meer.... begon weldadig te werken.
Langzamerhand stilde ook dit. De tranen waren vervloden, haar smart was weg.
Nu was ze uiterst kalm, geen voelen bleef in haar achter. Onbeweeglijk lag ze
uitgestrekt, rustig-stil. Het was of van haar leed niets als een groote leegte was
overgebleven.
Het kamertje doorstaarde ze met suffe blikken.... niets als een leege donkerte
kon ze ontwaren. Haar lichaam was gevoelloos leeg, alsof het niet bestond, of vér,
ver weg was.
Ze had geen slaap...., ze had geen lust in denken.... toch dacht ze nu één voor
één de dingen van dien dag weer door.
Zij schakelden zich alle samen in de juiste volgorde...., ze sloten inéén als de
pijpen van een buizennet, precies, maar hol, leeg.
Ze dacht de morgen weer door met wat ze gedaan en gevoeld had. Weer zag ze
haar mevrouw staan mopperen, weer kwam de zoon thuis en sprak haar toe, maar
't ging nu alles haar voorbij zonder raken.
Zoo dacht ze voort tot ze mevrouw weer hoorde zeggen, dat ze hem nemen
moest, de politieagent, want op menschen van hun stand zooals haar man en haar
zoon, hoefde ze niet te rekenen.
Haar zoón, haar zoón, de jonge meneer. Die zag ze nu. Zijn vroolijk jong gezicht,
dat toch zoo vaak van peinzen samentrok, maar altijd oplachte als hij haar zag.
Ze zag hem duidelijk, in zijn volle lengte, en 't deed haar zachtkens goed hem te
zien. Ze voelde zich zwak, maar zag hem vlak-bij groot, héél groot, véél grooter dan
zij. Toch kon ze hem omspannen, tegen hem zich vleien tot bescherming. Toen
voelde ze zich veilig, veilig en voldaan-gelukkig.
De volgende dag voelde ze nog iets leeg-moe's, als heengeweven door haar stelsel
in fijne draden. Ze bloosde erg toen de jonge meneer haar 's morgens groette. En
den ganschen dag klonk haar door 't hoofd het gezegde van mevrouw, dat menschen
van hun stand haar toch niet hebben wilden. 't Veranderde onder 't herhalen, 't werd
een positieve verzekering, dat haar zoón, die gestudeerd had, háár niet hebben
wou, een meisje met geld zou nemen.
Aanhoudend hoorde ze 't haar zeggen.
's Avonds zat ze te rusten in de keuken, terwijl ze peinzend staarde in de gloeiing
van haar lamp. Na een poosje zette ze zich tot schrijven.... ze schreef aan haar
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vrijer in Amsterdam, dat ze maar zoo gauw mogelijk trouwen wou, hij moest maar
zorgen dat alles in orde kwam.
Daarna zat ze weer stil en staarde denkenloos voor zich uit.... leeg nu weer,
ganschelijk leeg.
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Spiritisme
door F.V. Toussaint van Boelaere.
I.
De deur ging weêr onhoorbaar open. Een elkerlijk keek instinktmatig om. En, uit
den gloei-lichten gang trad de laatst-aankomende gast, - d'ongezienen knecht even
in 't voorbijgaan met een gladden glimlach bedankend, - de vierkante salon-kamer
binnen.
Een stonde bleef zijn zwarte gestalte in het deur-vak vlekken, overal omhuld in 't
gouden binnenstroomend licht. Want vreemd verrasten hem eerst de anders
geplaatste meubelen en de onverwachte donkerheid in de hem toch wel-bekende
zaal. Dan ging hij als aarzelend een stap voorwaarts. Achter zijn rug sloot de
geduldige knecht behoedzaam de deur; - en tevens vouwde de gulden lichtwaaier
op den vloer zich toe tot een lange lijn van vuur, die schielijk dan verdween.
Met een fijne glimlach van gissende verwondering zag de binnentredende hoe
tot op de vensterbanken de grauwe rolgordijnen waren neêrgelaten. Niet de magerste
klaarte zeefde er door. De kroonluchter, vreemd boven de leêge plaats waar anders
de disch stond, hing doof en zielloos en erbarmelijk verlaten. Overal was 't
half-duister. Alleen brandde zwijgend op de lange, naar de verste helft der kamer
verschoven tafel, waarrond al de andre vrienden, met den rug naar hem toe, zaten,
een hooge, geluw-wemelende lamp met wijde kap van groene tul en zijde.
Waar het licht ze raakte, tintelden, tusschen de fijne schaduwwebben in, plekken
rozig-gouden klaarte op de aangezichten der aangezeten genooden; fel blonken,
elk op zijn juiste plaats, de ongerept witte hemdsharten der heeren, waar deze
gemakkelijk en diep in de lage klub-zetels als het wachten genoten; en Fanny's
naakte schouders, boven 't zwarte schrijn, dat haar keurslijf was, vertoonden, in
hunne ronde volheid, de groenig-amberen tinten van warmblank, oud ivoor.
Licht reeds vooroverbuigend, om straks diep-hoffelijk te groeten, richtte Manuël
zijn stap naar den zetel, die neven waar Fanny zat, nog stond onbezet. Juist op 't
zelfde oogenblik, kwam plots van achter 't donker-roode doek, dat voor deze
gelegenheid de ruime zaal in twee verdeelde, de gastheer zelf te voorschijn. Hij had
iets meê te deelen. Een poos bleef hij zich echter bezinnen. Want eigenlijk vreesde
hij hun spot. En met een bezigen glimp der oogen groette hij dus eerst-nog
hoofdknikkend den nieuwen gast....
‘- Hee, kom maar binnen, kom maar binnen!’ keerde woelziek Kattendijk zich
bruusk tot den binnengetredene om, ‘kom maar binnen, 't spektakel gaat beginnen!’
Doch met ongestoorden aarzel zei nu de gastheer:
‘- Neen, vrienden, zóó ver zijn we ongelukkig nog niet. Ik heb u zelfs vervelend
nieuws meê te deelen....
- Kom’, onderbrak de zware stem van Philippus, van achter den overhangenden
ruiker van enkel witte bloemen, die in eenzaamheid op de tafel vóór hem stond te
geuren en te vergaan, ‘kom, vervelend! Hoe kan dat?.... Hoe kàn men zich vervelen
op een spiritistische séance?
- En’, voegde, nu hij was gezeten, de bitse Manuël er aan toe, ‘zijn we dan niet
tot alle wonderen, tot dát wonder zelfs dat wij ons vervelen zouden, bereid?’
Doch even ernstig bleef de gastheer:
‘- Ik ontvang zoo juist een telegram, mijn waarde vrienden, en 't blijkt dat de
medium zijn trein te laat is gekomen. En eerst binnen goed anderhalf uur komt de
volgende aan....
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- Exprès gedaan’, deed Manuël terstond opmerken, ‘exprès om ons geduld te
knakken, onze zenuwen door 't onvoorziene wachten overstuur te maken, en,
zoodoende, ons gemakkelijker appels voor citroenen in de hand te stoppen.... We
kennen dàt!
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- Hee zoo, maar wij hebben ijzerdraad voor zenuwen’, zei glimlachend Philippus,
in vriendelijk spotten heên-turend naar Kattendijk, ‘en dat óok zal dus niet lukken!’
Een ieder dan zweeg. Het gekeuvel, dat vóór het bericht van den gastheer de
genoodigden bezighield, werd niet hervat. Hoe gewoon het voorval ook was, door
't onverwachte ervan ging ongemerkt alle sprekenslust voorgoed te loor. En niemand
wist dan ook zoo gauw, tot korting nu van den tijd, wat voor te stellen dat men doen
of waarover men het hebben kon. Eenieder ondervroeg onbewust een tijdje zich
zelf; en geen sprak een woord - alsof de fluisterende stilte raad moest schaffen....
Van achter het gordijn nam de gastheer den dunnen, wit-laquéën stoel, die daar
voor den medium was gereed gezet. Tusschen de tafel en 't doek, vóór zijn gasten,
kwam hij zich plaatsen, met de beenen scharrelings als te paard over de zate, en
de gekruiste armen leunend op de hoogste stoelrug-sport. Hij gevoelde dat die
tegenslag hem eigenlijk erg verveelde. Want buiten zijn spiritistische ervaring, waar
hij nu toch niet over beginnen kon, was hij maar luttel van zeggen. Reeds begon
de stilte te drukken....
Philippus stond recht. Hij nam van de tafel den vaas met den stervens-geurenden
bloemtuil en droeg hem te plaatsen 't einde der kamer op de verste vensterbank.
Een moewe roos ruifde terwijl hij ging: haar blanke blaren zegen een vóór een zacht
op het dik tapijt neêr, en trokken er een stille stippellijn van telkens
donkerder-beschaduwd wit.
‘- Men zou misselijk worden van dien sterken geur’, verontschuldigde hij zich, van
her zich schuw-glimlachend neêrvleiend in den ruimen klub-zetel.
‘- Och kom’, wist echter spoedig Manuël te gispen, ‘wat hebben u de bloemen
toch misdaan? De bloemen - en de vrouwen? Wanneer gij zelf ze niet ontvluchten
kunt, - dan.... ja dan verzint ge onmogelijke streken om ze vér van u weg te krijgen....
- Rijk voor 't spiritisme!’ kreet zenuwachtig Kattendijk, vooroverbuigend in zijn
zetel, met de beide handen steunend op de armleuningen, als te weeg op te springen.
‘- Vertel ons iets, Philippus’, viel smeekend-loom en als onverwachts de stem van
den gastheer in. Was dit het redmiddel? Hij had gezocht, doch niets had hij
verzonnen. En dit nu zei hij maar, zonder te weten, in onbewust verlangen naar
eigen levenden klank. Maar aan zijn onbedachte vraag klampte hij zich verder
hoopvol vast.... En zijn trouwe oogen bleven rusten in Philippus' vèrren blik.
‘- Zoo iemand vertelt, hij moet het zijn. Juist hij!’ vervolgde spottend Manuël. En
hij lichtte zijn meening toe: ‘Want hij toch zegt.... sedert eenigen tijd, nooit véél. Aan
de klap kan geen redelijk mensch hem krijgen. Maar komt hij dan eens aan het
woord - dàn, één uur lang houdt hij het vol. Is 't niet zóó?.... Nu genieten wij de eer
onzen achtbaren medium te mogen opwachten gedurende nog een goed uur. Moet
hij dus niet aan 't woord? Vaak hebben wij éen-uur-lang verduldig zijn elokwentie
aanhoord, waar wij niet naar dorstten. Wij moésten drinken. Nu willen wij lafenis;
dat de bron dus vloeie, ook éen uur lang.... 't Is het uur der wrake!’ voegde hij er
met overdreven zware basstem aan toe.
‘- Foei!’ verbeterde Fanny, ‘nu gaat ge toch te ver, Manuël.’ En zij boog welwillend
ten troost naar Philippus. En wijl zij boog kwam heur hoofd in 't vollere licht. Met
klaardere, schichtige glitteringen, bloeide heur rijk-blonde haartooi als een gouden
helm. De lichtende gloed vulde Philippus' oog - in gedachte afwezig. Maar onbewust
deed het hem toch weldadig aan.
Doch Kattendijk stond schielijk recht.
‘- Neen, neen’, zei hij, op weg te stotteren uit zenuwigheid, ‘hij mòet lezen.
Wanneer ik daar straks bij hem thuis aankwam, om hem te halen, zat hij te schrijven.
Toen ik hem de hand toestak, zei hij mij,
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niet “goeden dag” of zoo wat, maar “'t is er klaar meê”. Ik vroeg “wàt is klaar?” Hij
loech, met de oogen: “mijn roman!” “Hoe, een roman! Is er een roman in uw leven,
en zijn deze bladzijden er 't doodsbericht van?” Hij knikte.... Hij scharrelde zijn
papiertjes bij elkaêr en stak ze op zak. Hij heeft ze dus bij zich. En nu is 't hem
opgelegd zijn doodsbericht vóór te lezen - maar met opgewekten toon.... Nie' waar,
Fanny,.... met opgewekten toon....’
En glimlachend keek hij schalks naar heur toe. Hij bedoelde wat. Dat zag men.
En er iets bíj bedoelen, deed hij ten andere altijd. In dezen vriendenkring echter was
Fanny al te goed thuis.... Men kende heur en zij hèn. Zij gaf ook geen antwoord.
Doch rond haar mond krulde 't pruilen der vriendlijke verwijting. Daardoor ook
schitterde langer 't wit der tanden, midden in 't hart der roode roos van haar
begeerlijke lippen. Want zij was schoon....
‘- Zooniet, vragen wij zelf toch den spirit om naam en mooien voornaam en verdere
levensbizonderheden van de dame’, ging na een tijdje Manuël rustig voort, naar 't
rood-brallend puntje van zijn sigaar turend, of hij 't zeer ernstig dacht.
In zijn zetel lag al weêr diep Kattendijk. Van her hing de stilte in de zoele kamer.
Want al stonden zij ver nu van de tafel, zwoel woog toch de scherpe geur der
bloemengarf. Wou Philippus niet ingaan op hun aller bede, zij waren 't einde raad,
en loom. En 't begon er naar te smaken dat 't wachten lang zou duren. Ongezellig
deed het aan....
En Philippus die zwijgen bleef. Eindelijk toch hief hij de hand op, dat blank op zijn
gevouwen knie lag, of hij stilte gebood.
‘- 't Gebaar’, merkte, gejaagd-opgevrolijkt, Kattendijk spichtig op, ‘van Christus,
toen hij tot den dooden Lazarus zegt, ‘Sta op en....
- En vermenigvuldig u!’.... klonk langzaam Manuël's basstem, onderbrekend.
Een pijnlijke trek lag om Philippus' mond. Rustig toch zei hij - en weêr ging zijn
hand blank omhoog, als ter bezegeling van de genomen beslissing:
‘- Laat ons het beste gelooven, vrienden, en denken dat de kans eener bizondere
vergadering als deze, u de zenuwen nog-al prikt - anders.... laakte ik uw
onbescheidenheid. Of bloemen en een vrouw een rol in mijn leven hebben vervuld;
of ik daar straks de laatste hand lei aan wat Kattendijk 't doodsbericht van een roman
noemde - ik zal maar zeggen van een korte novelle (hij glimlachte pijnlijk), die vraag
is, nu ik toch geen auteur ben en voor geen “homme à bonnes fortunes” kan
doorgaan, werkelijk.... àl te indringerig. Maar toch zal ik u genoegen doen en wat
ik schreef u voorlezen, mits gij mij een “enkel” woord ter inleiding - ken ik de
terminologie? - gunt, en door zorgvuldig zwijgen gemakkelijk maakt’....
In diverse houding zaten allen den spreker te begluren, sprakeloos. Philippus dan
liet zich wat vooruitglijden in den zetel, zóó dat zijn hoofd lager nog tegen den
stoelrug aansteunde. Zijn handen rustten van weêrszijde op de breed-gevoerde
armleuningen: de vingeren der rechterhand bewreven ongedurig 't gladde leer.
Anders bewoog hij niet, maar zat schijnbaar kalm, als heel ineengezakt in de diepe
fotulje, de half-geloken oogen bestarend de ronding van zijn linkerknie, die over 't
rechter been kruiste en er op rustte.... En na een kort oogenblik bezinnens, vervolgde
hij:
‘- Ik ben, zou ik toch denken, niet anders bezenuwd en behersend dan een elkerlijk,
en toch moet ik aan mijn verhaal deze opmerking doen voorafgaan (of zij iets
uitdrukte, mij bijzonder eigens) dat wanneer 't een of ander gevoel mij wat dieper
heeft geraakt en ontroerd, dit mij ook voortdurend bezig houdt, tot het mij ten slotte
wordt tot een kwelling. En, om het verder volksgewijs te zeggen, telkens mij zoo
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iets overkomt, mij dus iets op het hart ligt, dan moet het er ook àf. Aan wat ik dus
heb gevoeld of, in goeden och in kwaden zin, geleden,
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moet ik een gedaante geven; ik moèt het buiten mij belichamen, 't een eigen adem
inblazen, een zelfstandig leven doen leven. Ik moet het zien een eigen weg inslaan,
zich van mij verwijderen, zich van mij afwenden en mij negeeren. Zooniet, geraakt
dat gevoel nooit meer uit mij, blijft het in mij woelen en wentelen, als een ongelijk
wiel om zijn as; slechts af en toe een korte stonde schijnbaar vergeten - om weldra
van her scherper enz uurder te voorschijn te komen, en te kwellen. En soms, wanneer
ik dan bemerk dat 't éene gevoel na 't andere, de éene pijnigende gedachte na de
andere, in steeds raddere wieling opkomt, en, na een paar dulle angelsteken aldus
te hebben toegebracht, zich weêr verwijdert om in 't eeuwige te herbeginnen, dan
overvalt mij meestentijds zulke machtelooze bangheid, dat ik, o lach niet, vreezen
ga voor de vastheid en het weêrstandsvermogen mijner hersenen.... Och ja, ik ben
een schilder, maar in diè tijden alleen: een schilder die hard werkt, die wat
voortbrengt. Door hard te werken wordt het geleidelijk rustiger in mij. Want in mijn
werk exterioriseer ik me zelf, cristalliseer ik mijn gevoel, als de winter zich uit in 't
bedekken van den twijg met rijm. Naarmate 't schilderij dan vordert, ga ik ook al
vrijer ademen; eens klaar, ben ik de beklemdheid te boven. Maar alle gejaagdheid
is dàn eerst goed verdwenen, en de rust in mij volkomen hersteld, wanneer ik mijn
belichaamd gevoel, mijn werk, mijn schilderij openbaar ten toon heb gesteld - en
dat zuiver water, waarin ik mij toch nog, tot onrustig wordens toe, kon in spiegelen,
door de smoor van andermans ademtocht en gekijk besmet en zoo troebel is
geworden, dat ik er mijn eigen beeltenis niet meer in aanschouwen kan.
Wat mij altijd had gelukt: dat mijn kunde hetgeen ik diep had gevoeld of scherp
ondervonden, buiten mij om in een schilderij kon verwezenlijken, gebeurde in een
enkel geval niet. Sedert jaren droeg ik i e t s in mij meê, dat me vaak neêrdrukte en
zwaartillend maakte. Tot een beeld voor het oog kwam het niet. Onhoudbaar was
het geworden. Geen oogenblik liet het mij ten slotte nog los. Ik wist haast raad noch
rede meer, tot ik kwam op de gedachte, een plotse inval: wat mij zoo bezig hield en
zich door 't penseel niet uitdrukken liet, neêr te schrijven of ik schilderde; en het mij
overvallene, het diep-in door mij gewaargewordene, waarvoor lijn noch kleur ter
verbeelding bestond, getrouw om te zetten in een verhaal, of het een tafereel kon
worden. Ik deed het. Juist toen Kattendijk daar straks mijn kamer binnenkwam, was
het ding klaar. Luchtiger en lichter voel ik me bereids aan. Zoodat ik daar even
dacht: wel zeker, ik zal 't lezen; dat zal net zijn als tentoongesteld!.... En eens dit
achter den rug, voelen we ons weêr, ach weêr? leêg - want medegedeeld is verdeeld
en verdeeld is vervluchtigd - en rijp voor nieuwe aandoeningen, vreugd?’
Gespannen luisterde Fanny. Haar ooren tintelden róod. In de pooze, die op Philippus'
woorden volgde, vernam ze 't vlugger kloppen van heur hart....
‘- Egoïsme dus’, meende echter Kattendijk.
Bij 't schikken der blaren ritselde fijn 't gekreukt papier. Kattendijk schrok.... Zijne
gedachte vervolgend ging hij voort:
‘- Juist - égoïsme en.... hoe vriendelijk voor ons! Zou dit kleine hatelijkheidje niet
uw weêrwraak zijn voor onze scherts? .... Zijn wij dus dat veràcht publiek, dat den
zuiveren spiegel, waarin gij u niet meer wenscht te kunnen erkennen, door zijn
onbegrijpenden adem bezoedelen moet?....’
Philiphus leefde echter al in de gebeurtenis waar hij van vertellen zou. ‘Egoïsme’
bracht hem dan ook een schok. Hij vermeed dit woord, het te hooren deed hem pijn.
‘- Egoïsme’, herhaalde hij onbewust. Toen begreep hij. In zijn aktueele
gemoedsrust had hij zich zonder nadenken uitgesproken. Het kon krenken. Doch
zóó gauw
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wist hij 't niet weêr goed te maken. Wat nu?.... en dat Kattendijk dit onmiddellijk
maar opwierp, 't maakte hem kregel.
‘- Wil ik het ding dan maar van her terugsteken?’ vroeg hij kort.
Al luisterde de gastheer maar half, in zijn vurige begeerte om de huisschel te
mogen vernemen, al oplettend of de knecht wel terstond opendeed - onheilspellend
toch klonk Philippus' onzachte vraag hem in het oor.
‘- Ach, doe het niet’, prachte zijn langzame stem. En zijn goedige oogen keken
smeekend naar Philippus op.
‘- Ach, doe het niet!’, herhaalde koket Fanny. ‘Wat spelen die twee vrienden toch
altijd kat en hond - in ons bijzijn. Lees om onzentwille en let niet op hem, Philippus!’
Ze keerde zich halvelings in haren zetel, geheel zich wendend naar Philippus toe,
de buste lichtjens voorovergebogen. Haar rechter elleboog steunde op de armleuning,
en haar fijne vingeren, waaraan geen ring blonk, speelden nu voortdurend met de
brillanten pendeloque, die aan een drieledig snoer van dun-fijn goud hing over haar
naakte borst - 't zuiver juweel wendend en dan weêr omwendend, zoodat het, onder
den schijn der lamp, bij poozen magnetisch straalde en dan van her uitdoofde, als
een dwaallicht van onvergeetlijke klaarte....
‘- En waar gaat het in uw verhaal om, Philippus?’ informeerde nog Fanny. Want
gaarne wou zij dat Philippus merkte hoe belangstellend ze was.
‘- Ik raad het wel’, merkte Manuël bij wijze van antwoord op, ‘'t verhaal zal zijn
“van bloemen en een vrouw” - gewèd!’
't Woordje ‘gewed’ flapte uit zijn mond als 't kort gekwetter van een vogel. Een
glimlach alleen was Philippus' antwoord. Gekrenkt zweeg Kattendijk. En onhoorbaar
ruischte de stilte....

II.
Toen las Philippus:
‘Vanaf de vroege uchtend speierde gloeiwit de zon in een hemel van effen
kobaltblauw. Uit het ronde zonnenoog, en 't bleeker blauw veld dat er omheên lag,
gudste de warmte onmeêdoogend neêr. Ondragelijk was de hitte; het ondragelijkst
echter in de diepe bedding der Koningsstraat, waar de zonnekleisters, zich brijzelend
tegen de witte en roomgele gevelsteilten en op 't grauwe spiegelvlak der asfalten
bestrating, van alom subtieler en vertiendubbeld teruggekaatst, 't nauwe ruim
vervulden als met vloeiend sprankel-goud.
't Was een zinderende vloed van droogbrandende gazen, een smeltende wieling,
die tegen de muren op-sloeg en, weêr-omgolvend, neêrstreek met het staag geruisch
der rustelooze zee. Soms, in 't overspannen licht, knarste even een strak geluid als
van een stofje, dat, plots glinsterend lijk een ster, dof sprankelde uiteen. Nu en dan
ook klonk, in 't doovend zongedaver, 't wekkend gerinkel van een tram. Langs zijn
zilveren sporen gleed hij, als in dolle vaart, over den spiegel van 't glimmend
straat-asfalt, en verdween, na een korte zwenking, de Kruittuinlaan af, in plotse
schittering van fel-vernist groen-en-rood.
In de verte sloot, verpoozend, de Ste. Maria kerk 't stram-heete gezicht. De
weidsche portaal-gevel was één spel van afschaduwing en blank zongeglitter. Zacht,
tegen het blauw des hemels, blonk, op den ovalen koepel, het verguld van bogen
en sterren en van de weidsche kroon, die, in de te felle luchtschittering, geleek aan
een vreemde bol van gedegen goud, boven een Oostersch minaret.
Vóor schier ieder huis was de zonnetent neêrgelaten. De zeilen sprongen in en
uit, al naar heur diverse vormen, de eene langer en hooger, de andere weêr kort
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en laag; en zonnige strepen grauw, oranje, geluw, rood en donker-blauw volgden
bont en grillig elkaâr af. Doch onder elk doek hing roerloos een webbe schaduw,
en gloriede een winkelraam, ondoorschijnend van siennabruinen glans. Forsch,
geweldig, in 't midden
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der straatlengte, vlekte 't bloeiend menierood eener versch geschilderde postbus.
De scherpe kleur doorboorde 't gouden zongewemel, als een vreemd geroep 't
gewone straat-rumoer.
Op een paar plaatsen waar hij, in de zoemende Koningsstraat, voorbij ging, vernam
Constantijn 't plotse luide gelach van vrouwen-stemmen, of 't, in de eenzaamheid
der leêge straat, steeg uit verre, frissche diepten.
't Deed hem aan of veilig-guitige oogen hem, vreemd eenzamen voorbijganger,
bespiedden in 't enervante der zonnedrukte. En hij voelde zich-zelf aan, als doolziek
in een onbekende streek. 't Zoemen van de lucht zoemde in zijn hoofd. Telkens
vroeg hij zich in werkelooze bewustheid af, of hij nog verder - of hij er heên zou
gaan?
Alles rondom hem smolt onder den adem der hitte. Hij zelf liep over vloeiend
asfalt. De vuur-gloed hing over hem, bedolf hem. En in dezen vloed leek ook hij te
smelten.... Zou hij nog verder gaan, er heên gaan - onverzocht? Hij aarzelde echter
alleen in gedachte. Want met het goudgewemel der zon ging hij toch meê, tusschen
de steile gevelrijen: secuur en moeizaam tevens....
Vóor den dorpel bleef Constantijn staan. De schel klonk geweldig, en diep klonk
het in de huisruimte. In de schaduw van 't zonnezeil van den winkel, neven de
huisdeur, ging hij op 't opendoen wachten. Dicht bij nu, bralde de vreemde
menieroode vlek der postbus. Uit een balkoen recht-over, hing te wapperen een
geluw-zijden vlag; een grillig zwart dier kronkelde in de plooien door - griffoen of
draak. Het was een Oostersch consulaat - waarlangs, van weêrszij uit, tot in 't
oneindige de bonte weelde schommelde der zonnetenten-rij.
Even flitste 't door Constantijn's denken: was hij soms in het sprokenland?
‘- Och, zijt gij het, mijnheer Constantijn?
- Is er misschien belet?’
Hij ging binnen. De dienstmeid zou even gaan vragen of de juffrouw thuis was.
In de breede gang, met de hooge, immergroene laurieren, was het tusschen de
witmarmeren wanden, eeuwig koel en stil. De frischheid deed Constantijn genoegelijk
aan. Langzaam, maar bijna tastbaar, week de zonne-strakheid uit hem. Zijn gevoel
begon uit de diepere lagen van zijn gemoed weêr naar boven te borrelen; en om
zijn heete aandoening, die hem hierheên had geleid, en als een zilte wonde in hem
branden bleef, scheen een kil-vochte doek van berusting zich te willen wikkelen.
....Wou hij maar gaan, Bertha was in 't salon.
De deur open, deed het salon donker aan. Zware amaranten gordijnen waren vóór
't zonneklare venster toegeschoven: een beetje licht alleen, als een dunne baan
wemelende klaarte, drong door de spleet tusschen de gordijnen heên. In 't
halfduistere der kamer, glinsterden puntigstralend de bronzen versierselen der
mahoniehouten Empire-meubelen, waarvan het hout diep-in warm-tintig glom als
avond-water..
Tusschen schoorsteenmantel en buitenmuur lag, op de canapee, Bertha lang
uitgestrekt. Haar half losgewoeld, teêr-blond haar was als een vlokkende nevel
uitgespreid over 't donker-rood zijdene kussen, waar ook, er scherp tegen afstekend,
moe en wit haar hoofd zwijgend tegen ruste, goud-omlijst. Aan 't andere uiteinde
hingen neêr Bertha's voeten, met glimmende laquéschoenen, roerloos, en
ternauwernood uitstekend uit de donkere buis van 't streng zwarte kleed. Onder
hen, op 't valer-rood tapijt, lag zorgeloos de schelle vlek van een, neêrgevallen,
licht-geelkleurig boek....
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Toen Constantijn de kamer binnentrad, deed Bertha, even opkijkend, moe met
de hand teeken dat hij nog een oogenblik wachten zou. In verlegenheid bleef hij
staan - en toch begreep hij, dat hem tevens een zetel was aangeduid. En plots
kwam over hem
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't gevoel dat hij wellicht, uit bescheidenheid liever terugkeeren zou: maar zwaarder
was 't gewicht van zijn besluitloosheid en, aan zich zelf overgelaten, vond hij geen
anderen raad dan toch maar te blijven. Gelaten ging hij naar den hem toegewezen
zetel, dicht bij den schoorsteenmantel, zenuwig-zwaar-stappend, tegen zijn wil in,
over 't mollig-zacht tapijt.
Even keek Bertha hem aan; een angstige vraag lag, één oogenblik lang, in haar
diepblauwe blik. Maar sprakeloos sloot ze weêr de oogen; heur hand gleed, en
verborg heur gelaat, geluideloos....
In het salon was, door de kunstmatige donkerte, de hitte zwaar en mysterievol.
De meubelen blonken er eentonig. Uit de aanbelendende kamer ruischten aan, de
gedempte klanken van Beethoven's Adagio, dat kleine zus thans onverbeterlijk
speelde: de zachtsonore geluiden buskoreeden door de ruimte, loom-uitstervend
in de gespannen hitte. Frisscher mengde zich onder hen 't verre geruisch der
spring-fontein in den tuin, dat langs de opene serredeur binnenvloeide, samen met
den onovertroffen geur van in zwoelte ruikende heliotroop. In de serre, zichtbaar
dóór de deurkier, waar Constantijn onveranderlijk naar keek, roerloosden de breede,
zwaar-groene blaêdren van tropisch gewas; tegen den glazen wand aan, rees,
tusschen 't groen in, rose beschaduwd, de wit-bloesemende staf eener vreemde
bloemplant....
‘- Is het dan tòch waar’, vroeg heellaag eindelijk Bertha, ‘is hij....?’
De woorden stokten in haar keel. En Constantijn gaf geen antwoord. Zijn zwijgen
was ook spreken: medelijdend ontmoetten zijn oogen haar blauwe blik, en weken....
In haar enge, door 't liggen spannende, zwarte kleederen, - hoe veel mooier was
Bertha nog, dan anders!
Weêr viel het zwijgen. In de zaal daarnevens sloeg Bertha's zuster een laatst
akkoord: in de ruimte weêrklonken langzaam de zuivere geluiden. Hooger steeg 't
frissche geruisch der tuin-fontein. Maar, blij dat zij dit stuk nu zóó voortreffelijk
speelde, herbegon Louise opnieuw 't klanken-zwaar ‘Adagio’....
‘- Dus dood’, zei Bertha weêr als voor zich zelf. ‘Maar hoe weet gij 't, dat 't zeker
is?’ ging ze opeens luider voort, of misschien twijfelen nog mogelijk was.
Constantijn stond op. Uit instinkt kwam hij nader: over den dood spreekt men
alleen - als van diepste liefde - van aangezicht tot aangezicht. In 't voorbijgaan
langde hij 't neêrgevallen boek weêr op. Een wevende zonnestraal verlevendigde
een zéér korte seconde de licht-gele omslag - als een onverklaarbare hoop.
Diep-glanzend staarden Bertha's oogen Constantijn, wijl hij naderde, een droef
oogenblik aan: waarom spràk hij niet? Hij zag, zonder kijken, de blauwende diepte
van haar donkere oogen en haar on-zeggelijk mat-bleek gelaat. Het rood-zijden
kussen leek om Bertha's hoofd te gloeien. Haar licht-blond haar was een gouden
aureool. En onmachtige droefheid overtoog Constantijn, als een te sterke geur.
‘- Ik mocht toch niet komen.... met een halve zekerheid’, meende hij zich te moeten
verontschuldigen.
‘- Is 't dan toch zóó!’ en Bertha's lippen trilden zenuwachtig. Háar blik nu wendde
zich verlegen af, naar een verloren hoek der kamer. Haar konen blonken vinnig-rood.
‘- Bertha, ik had.... ik had zeker liever gehad, u 't is gelijk welk ander nieuws te
moeten brengen! Mijn boodschappen zijn nooit plezierig. En 'k begrijp goed - dat
het u ter harte gaat, maar.... och.... ja Bertha, - na àl wat is voorgevallen, is 't wel
redelijk, dat ge 't u nog zóo scherp aantrekt?.... zeg....
- Ik kan er werkelijk niets aan doen, Constantijn, 't is mij te sterk.... Ik heb geen
zenuwen meer.... Ik voel wel wat ik doe, maar.... och vriend, laat....
- Denk niet aan mij, liefste, laat....’
Bertha schrok even. ‘Och ja’.... ver-
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zuchtte, als een verre herinnering, heur droge mond. En tevens deed ze een plotse
beweging om zich overeind te zetten: of ze zich schaamde zoo lang-uit neêr te
liggen; och of ze wenschte, tegenover Constantijn, meester te worden over haar
gemoed. Maar 't gebaar bleef half-verricht. Als een veer die breekt, - eensklaps,
met een doffe, jammerende kreet stortte 't bovenlijf van her neêr. Een klis haar
scheen 't gelaat te klieven. Ze kon niet anders, ze móest het uitsnikken....
‘- Bertha, Bertha, wat doet ge toch.... Bertha toch.... och, kom.... o, houdt ge
werkelijk zoo fel nog aan hem?’
Even schudde Bertha met het hoofd. Dit moede teeken van ontkenning was hem
welkom. Hij hield er zich aan vast. Eigen verlangen overtuigde hem, dat hij geen
erg mocht denken. En die overtuiging liet hij onbewust zich omkleeden met redenen
die weêr zijn verlangen ongestoord hem ingaf. Zoodat hij langzaam hernam, met
zich zelf bezig en luisterend naar zijn eigen woorden:
‘- Het zou toch àl te onredelijk zijn.... na alles wat gebeurd is.... En ook wel een
beetje, Bertha.... na wat tusschen ons beide, met toch ons volle gemoed, is
afgesproken. Zijt ge 't al vergeten? Neen, is het niet!.... Laat mij 't u even nog
herinneren....
- Och waarom, Constantijn....
- Misschien is het goed.... voor mij ook goed, dat ik nu, zooals toen, spreek - zoo
maar spreek, míj zoo maar uitspreek. Toen ook al was 't mij, zijn vriend, beschoren
u 't nieuws te brengen van zijn plots vertrek. En de reden.... 't Gebeurde ook hier....
Hier zeî ik het u, dat hij weg was, zonder u nog te zien - en waaròm. Geen traan
sprong u dan uit het oog. En toch, Bertha, ik zag wel dat ge leedt! Ik wist ook niet
wat zeggen. Ik sprak, ik sprak.... weet ge nog hòe ik sprak - almaar door.... een
molen, weet ge 't nog? Zeî ik wel iets? Hé, zeg? Tot ik, ten slotte, uw sprakeloos
verdriet tòch moest vergelijken bij het mijne - die toen, en ge wist het, en thàns nòg,
u sprakeloos beminde.... Ge liet mij spreken; uw mond zweeg; uw oog was dof - ge
liet mij heêngaan.... ge liet me terugkomen, en u beminnen; en zeg - Bertha, houdt
ge thans nog van mij?’
Ze leî heur hand op de zijne: haar hand was warm en vochtig. Evenwel sprak ze
geen woord....
‘- Zeg, houdt ge nog van mij.... nu’, en Constantijn's oogen bespiedden met angst
de witte vlek van haar zakdoek die, noodeloos, haar blik verborg - ‘Ik heb u, in den
beginne althans, met de scherpte van 't gevreesde verlies gaêgeslaan: Geen trekje
van uw gelaat is me donker gebleven! Ik dacht, ik was er zeker van, dat gij hem
gehèel hadt vergeten!’
Bertha's hand met de zakdoek week van vóór haar dòffen blik; moeizaam sloten
zich even de oogen. En tevens nam de vrouw heur andere hand, die op de zijne
lag, terug en ze bracht ze loom aan de bonzende slaap. Het was 't eenig teeken dat
zijn woorden Bertha bereikten.
‘- Nooit hebt ge van hèm, dan onverschillig, nog gesproken. En vast had ik de
hoop dat.... dat.... wij saêm gelukkig zouden zijn. Niets dan vriendelijks had ik van
u.... nooit zag ik u.... anders - we kennen malkander sedert onze speel jaren.... Wat
hebben wij saêm huishouden gespeeld.... Berthatje!’....
Even glimlachte goedig Bertha door haar brandend-vochte oogen. Constantijn
voelde in zich, als een geur, ontstaan de hoop dat het nu over was; - die laatste bui.
En met een soort verlichting ging hij voort:
‘- Zoudt ge gelooven, Bertha, en nu durf ik het u bekennen, dat ik 't soms gaarne
had, dat men vóór u sprak van hèm. Want telkens kwaamt ge naar mij toe, lievender
en zachter! 't Was of ge mij schadeloos woudt stellen. Of ge aan een elkerlijk openlijk
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en inniger -

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

165
is het niet? - bond ons élke smart, die de een aan den andre toegebracht meende.
Wij waren als verlegen, dat uit ons zou vervliegen een druppel, een atoom van den
geur, die liefde is. En gij hadt nog het meest die schrik. Wat waart ge warrig - en
hoe minlijk! Uw lippen waren dan zoo zoel! (En Constantijn boog licht naar heur
toe). Nooit was een paar verliefder. Herinner u dit bal. Ook zijn moeder was er....
wat een verrukking! Ge wildet niet dansen! Maar wandelen, arm aan arm, veilig
alleen, sprakeloos door de zalen! Ik was er zóó heerlijk, zóó warm van bewust - en
gij weet het toch ook wel, niet? hoe, waar wij gingen, een ieder onverzocht, als
gedwongen, ons den weg vrijliet en wijd open. Uw oogen blonken, blauw met gouden
stralen - en ik, wat was ik opgetogen! Want ik zag alleen uw oogen! Zóó gingen we,
en 't was toch of we malkander niet zagen; of we elkaar alleen maar raakten en
aan-voelden; of we niet waren twee geliefden, maar samen de liefde zelf. - - Want
ik heb u altijd bemind, Bertha.. Hield gij dan ook zoozeer van mij?’
Met het hoofd, de oogen half geloken achter de roodgerande schelen, deed Bertha
een moê gebaar, dat zeggen wou ‘ja’.
‘- En nu?’
Als een vuurpijl, in de deur-holte, klonk plotseling Louise's prille lach:
‘- Wat gebeurt er, zeg?’
En daar geen antwoord kwam, ging ze voort op haar gewonen, spottenden toon:
‘- 't Is precies of ge daar zat als een dokter, Constant! En hij heeft nog zijn hoed
in de hand!’
Met een vlugger wip, liep ze lachend naar 't venster en, zonder op Bertha's
smeekende bede te letten: ‘och toe, laat ze dicht!’, schoof ze met een jeugdigen ruk
de gordijnen wijd open. 't Volle licht stroomde gouden door de kamerruimte....
‘- Nu zal de dokter tenminste iets kunnen zien!’ levendigde heur stem. Maar toen
ze heur zuster's betraand gelaat zag:
‘- Wat scheelt er toch?’ schrok ze, meêwarig. ‘Is er iets gebeurd?’
Bertha schudde even korzelig met het hoofd, en haar bleeke hoofd scheen dieper
te drukken in de gouden lijst der kroesende lokken - en Constantijn bleef staren
naar den grond, naar een plaats waar, van den voet gevallen, Bertha's lichte schoen
te glimmen lag. In de kamer zong nu alleen nog de zon.
Om uit de verlegenheid te geraken, vroeg nog Louise met bleeke stem:
‘- Zijt ge niet wel, Bertha?.... Is ze niet wel, Constant?.... Met zoo'n hitte,
ondragelijk!.... 'k zal wat gaan verluchten’.
En, opgemonterd, snelde ze vlug naar de serre, waar zij de tuin-deur wijd-open
gooide.
Hooger suizelde 't egaal geritsel der springfontein, met soms een bruusk vallen
van 't stijgende water - of de straal, te midden van zijn weg, plots was geknakt
geworden.
Door de opene deur vloeide al-koeler lucht in de serre; en van daar, vermengd
echter in den scherpen geur der weelge bloemen, drong hij langzaam de salonkamer
binnen. Het klaarder, frisscher licht, dat thans door 't venster straalde, verspreidde
zich gelijkelijk over het tanend-rood tapijt. Hier en daar gloeide nog puntig een
bronzen versiersel; maar over 't mahoniehout lag nu een wonderen schijn van
onbegrepen weelde.
Op een kast, tegen den versten muur, waar eenige donkerte nog draalde, stond
een klare figurine van Chineesch porselein, alléén te glimmen in dien hoek. Het was
een Boedha-beeld. Zijn buikje, boven de gekruiste beenen, blonk als een blank-matte
maan, terwijl 't gelaat, donker van de vele plooien, vreemd onduidelijk schaduwde.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

Bertha lag roerloos, en zweeg. De stilte zong. Constantijn, lang bleef hij
gedachteloos, niet wetend waarom alle moed hem ontbrak; steeds naar dezelfde
plaats starend op het donker-rood vloerkleed. Tot hij plots, uit verlegenheid, de
oogen ophief, en rondkeek: onverwachts scheen het hem dat het Boedha-beeldje
hem aangrijnsde. Of dit een voorteeken was, dwong hij halsstarrig zijn blik
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naar elders - naar 't wit-bloezemend gewas, dat in de opene serre-deur weidsch
gloorde.
Aan den voet van 't boompje, rondom de groene kuip, lag, als sneeuw, een dunne
laag blanke bloemkronen. En Constantijn zag en bleef nagaan, hoe, van het
weelderig gewas, altijd nog nieuwe vlokjes langzaam neêrwiegden, en hoe
desondanks het boompje even wit en even rijk toch bleef.
En meteens zag hij zich nog vóór 't boompje staan, met Bertha, - als een paar
dagen geleden.
‘- Wat is het toch spijtig’, zegt hij, dat al die bloemen vàllen....
- Vallen niet’, antwoordt ze, met die andere, donkere, diep-hem-ontroerende stem,
die ze had wanneer zij van hun liefde sprak, ‘vallen niet.... alleen scheiden. - Als 't
u lust, vóor nogmaals de bloemen vallen..
- Vallen?!
- Scheiden.... zijn we getrouwd.
- Zoo lang nog!
- 't Bloeit tweemaal in 't jaar.... Tweemaal, nog eens in October....
- Dan zal 't den bruids-boom zijn!’ had hij met een bruuske aanvlieging van
vroolijkheid gezeid; en ze grijpend in de armen, wijl ze hem ontsnappen wou, had
hij ze toch gezoend, achter in den hals, waar 't kroezende haar begint. 't Was de
eerste maal... Men had lang van hèm, den afwezige, gesproken... Met zijn hand
had hij heur hoofd vastgehouden, om ze te kunnen zoenen. Maar nu tastte hij plots
aan die hand, hoe kil de aanvoeling van heur voorhoofd dien keer was geweest...
Constantijn's oogen bleven 't blanke boompje beschouwen. Een gevoel van
nutteloozen bloei kwam loom en zoel over hem. Tusschen zijn gemoed en de
geurend-zware lucht der kamer voelde hij geen verschil; 't was of een zelfde
atmosfeer er heerschte: geen verlangen borrelde er op als frisch water. In zijn ziel
was alles dood, als 't leven thans rond hem. Doch in zijn diepste wezen knaagde
de angst; als door een barst lekte stilaan een vrees van niet begrijpen. Hij bemerkte
't niet, maar wist het....
Of ze zijn aanwezigheid had vergeten, lag Bertha met geloken oogen. Licht-blauwe
lijntjes kruisten over 't mat-blanke der slaap. En in Constantijn's gemoed ontvouwde
zich langzaam 't vragend gevoel, of zij hem werkelijk beminde. Oogenblikkelijk vulde
hem dit angstigend gevoel gehéel, als vlug-omloopend bloed. Zijn onbestemde, zijn
zwoele herinneringen, die hij liet on-onderzocht, die hij alleen lichtjes en als uit de
verte aanraakte, naarmate zij bliksemsnel aan zijn oog voorbij rukten, antwoordden
echter, - en getuigden sekuur in den zin van zijn jarenlang hooggehouden hoop.
Maar wat nu te denken! Ook hèm had ze bemind. Ook hèm had ze vergeten....
Vergeten? Hij dorst niet beslissen. Hij moest zich zelf 't antwoord schuldig blijven.
Alles, in hun liefde, was toch eerlijk geweest. Natuurlijk, en niet uit wrok had ze hem,
allengerhand, haar genegenheid geschonken, na zíjn heêngaan, na zijn.... val. Niet
uit wrok, en zeker niet uit eigenbelang, om haar zelfs wille, had ze, na korten tijd
nochtans, zijn liefde beantwoord, zich aan hem beloofd en héél heur blijheid en heur
attentie aan hem, Constantijn, gewijd.
Maar, ‘was het wel om mijn zelfs wille?’ Plots stond hij vóór deze vraag. Het was
de natuurlijke uitkomst zijner loome gedachten. Maar tot in zijn ziel drong 't gevoel
van deze vraag, als een straal koud water prièmt door kokend-heet vocht.
‘- Bertha’, vroeg hij als een kreet, ‘Bertha....
- Och morgen....
- Alléen deze vraag.
- Medelijden!’ bad ze, of zij wist waar hij heên wilde, ‘medelijden.... 'k ben àf....
morgen....’
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De moed ontzonk Constantijn. De broeiende, geuren-zwoele stilte roezemoesde
weêr. Constantijn voelde een nijpende aandrift om op te staan.... om hàar.... om
zíjns wille! Wat deed hij daar nog? Troost had hij niet. En wie had thans troost
noodig: zij of hij?
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Toch bleef hij op zijn stoel gezeten, angstig en tevreden, de hoed nog altijd in de
hand. In de schaduw van zijn lijf, was de hoed mat-donker, of hij met floers was
omrand. Een oogenblik wijlden Constantijn's oogen nog op het matte gelaat van
Bertha: de holle en licht-blauwe oogleden en 't bittere voorhoofd, maakten dat gelaat
tot een onbeduidend en waardeloos ding, waaraan geen hoop is vast te knoopen;
maar de ròze kaakbeenderen, de bloed-roode lippen en 't goudene haar, als een
kroezende omlijsting over de schitter-zijden peluw verspreid - zou al deze levende
weelde voor hem geen belofte meer inhouden? Tegenstrijdige gedachten, met heel
in de diepte, een pijnigende hoop, liepen zinderend door zijn wezen, als tegen-elkaar
opkomende geluidsgolven. Hij voelde scherp zijn gedachten, - onoverwogen; en ze
zweepten hem op. Verward:
‘- Nu ga 'k’, dacht hij luid op als een besluit. En een kuch, die kwam uit de serre,
deed hem opeens overeind staan.
‘- O, zijt ge daar nog....?’ en de oude vrouw ging traag voort, de kier der deur
voorbij, met een gebaar van zich spoeden, ‘- ik kom even terug.
- Ik ga.... Ik gà, Bertha.... tot wanneer?’
Bertha's oogen richtten zich smeekend tot hem. Neven de witte vlek, die de
zakdoek prentte om den mond, waren de oogen één glanzende dofheid, één troebel
ding, - een diep meer, waar zonlicht over glijdt.
Constantijn wendde zijn blik af; hij vòelde Bertha's oogen hangen aan de zijne
als twee looze ankers, waar niets meer aan vastgemeerd is. En zijn blik ontmoette
't porceleinen Boedha-beeldje, over de tafel in den hoek. De breede buik glom nog
immer even zacht en roerloos. Maar een der oogen in 't gerimpeld gelaat, langs den
kant waar het daglicht kwam, glitterde donker-rood lijk een stollende druppel bloed;
het ander oog, in de schaduw, was een weemlendduistere vlek....
Als een automaat ging Constantijn heên. Hij opende, en sloot weêr achter zich
de deuren of hij zoo te doen was gewend. Als hij op straat kwam, vroeg hij zich af,
waar hij eigenlijk was - en toen, hoe hij er gekomen was.
De hitte woog nog zwaar. Maar de zilverig-blauwe hemel was diep-blauw
geworden. De zon was weg. De bestrating lag donker-grauw, heet en glad van
uitgeademd vocht, maar glansde niet meer en weêrkaatste geen licht. Luchtig waaide
een snugger windje. De Oostersche vlag, over het huis, kronkelde en ontplooide
zich weêr. De zwarte griffoen, op 't gouden veld, grijnsde met roode tong.
Waarheên? Een tram gleed voorbij. En Constantijn nam onbewust de zelfde
richting. Zijn oogen ontmoetten 't vermiljoen der versch geschilderde postbus. De
roode gloed deed hem weldadig aan: het leek hem, dat hij er in was opgenomen
voor altijd. Een zeldzame, onbegrepen trots deed hem het lichaam rechten. Maar
die trots viel, onverklaard als hij scheen opgekomen, zoodra hij de postbus was
voorbij, uit den gloed. Het was hem of de straat donkerder was geworden. De
opwinding week allengerhand uit hem.... De sterren en de gulden bogen van den
ovalen koepel der Sinte Maria Kerk glitterden nog stil in de dalende zon. De puntige
uitstekken van den portaal-gevel waren ook zacht verlicht. En op gelijke tijden
snelden de trams, even schelrinkelend, voorbij; in de verte, na een krommen bocht,
als een groene vlek verdwenen ze schielijk in de helling der Kruidtuinlaan.
.... Vlugger ging Constantijn stappen. Hij zou aan Bertha schrijven. Maar toen hij,
thuis-gekomen, vóór 't schel-witte papier zàt, zag hij voor 't eerst 't hopelooze der
gebeurtenis in. Er was geen houvast aan. Wat zou hij schrijven, wat zeggen, wat
vragen? Waarover had hij te klagen? Wat had men hem geweigerd? Hij moest het
antwoord schuldig blijven.... Was alles niet meer zooals het gisteren was?
Hij twijfelde. Om hem heên spookte alles
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onzeker - en hij bleef dubben. Hij stond weêr recht en, beslist, kwam na een
oogenblik, zich weêr zetten vóor 't papier. Het was hem precies, of zich 't
Boedha-beeldje tusschen zijn gezicht en zijn schrijvende hand hield geschoven: en
't ééne oog blonk mat als stollend bloed....
Toen kwam 't onweêrstaanbaar over hem, dat hij terug moest. Hij greep zijn hoed
- en snelde gejaagd eenige straten door, in de gekende richting. Maar aldoor werd
zijn stap trager, en, ten slotte, gedachteloos, bleef hij met verward gemoed, straat
in straat uit loopen tot diep in de nacht. Op de hoek van een straat sprak hem een
vrouw aan ‘chéri’. En bruusk keerde hij zich om, weêr naar huis toe, bedaard,
hardnekkig, in den grond vol wanhoop....
En zooals hij het vast verwachtte - waarom? - kreeg hij 's anderdaags van Bertha
een kort bericht: 't was uit tusschen hen. Heel heur brief was éene klacht; heur liefde
voor hem was ten ondergegaan; ze had hem lief gehad; ze wilde hem nog beminnen,
maar 't kon niet, 't kon niet meer. Ze vroeg zich niet af, waarom 't niet meer kon,
maar achter elk woord spookte die vraag ongezien: ‘waarom?’

III.
Philippus zweeg - en langzaam vleidde hij zich van her neêr in den diepen clubzetel,
de beenen over elkander gevouwen. Zijn rechterhand vlekte mat en breed op den
knie-vouw, en over zijn hand keek hij heên..
Een oogenblik hoorde men enkel 't gesuizel van het licht. Tot, met afwezige oogen,
Fanny in zichzelf echoode:
‘- Waarom?’
Kattendijk had wel graag iets grappigs geantwoord; maar 't ging hem niet goed
van de tong. Hij vreesde dat Philippus, onbeholpen toch, van eigen ervaring had
verteld. Hij kon zich echter toch niet geheel inhouden. En de scherpe opmerking,
die hij anders ten beste zou hebben gegeven, verzachte hij tot het onschuldige:
‘- Ik begrijp’ (hij keek even naar Fanny), ‘dat ge, Philippus, na deze gebeurtenis
de vrouwen vlucht. Maar de bloemen?
- En die medium die maar niet komt’, zuchtte even de gastheer; maar zich
bezinnend, vervolgde hij: ‘och ja, maar waarom de bloemen, Philippus?
- Erger dan vrouwen, zijn nog de bloemen.... Een vrouw werkt op onze zenuwen,
maar de geur der bloemen dringt verder door. Onscheidbaar mengt hij zich aan
onze substantie zelve. Een vrouw kan men vergeten....
- Bèter, een vrouw kàn vergeten’, onderbrak gillend Kattendijk.
‘- Maar wie eens den geur van een bloem in zich heeft opgenomen’, ging Manuël
onverlet voort, ‘vergeet die geur en de bloem die hem uitwasemde, nooit meèr....
- Inderdaad’, viel loomer Philippus' stem, half-nog met den toon waarin hij las,
‘inderdaad, de kamer was zwaar van bloemengeur.... Witte seringen....
Bruidsbloemen....’
In het teeder-róze licht der lamp leek vreemd zijn gelaat. Een onaangename plooi
lag diep in zijn voorhoofd, en daaronder donkerden zwart de wenkbrauwen, die één
lijn vormden.
Ongedurig keek de gastheer naar het uurwerk. Het leek hem, dat de tijd traag
vooruit-ging, en tevens dreef hem zijn angst tot de gedachte, dat de trein al sedert
lang moest aangekomen zijn; dat wie hij verbeidde, gemakkelijk al dáár had kunnen
zijn. Hij was te wege een knecht naar 't station te sturen. Maar toch dorst hij niet
opstaan, om der gasten aandacht op 't vorderend uur niet te vestigen. Want geen
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van hen sprak. In 't bloeiend lampe-licht zag hij hun beweegloos gelaat. Geen enkel
scheen tevreden. Was 't uit verveling?.... En hij dacht aan Philippus' gèk verhaal.
Wat beteekende dit nu?....
Er werd gescheld. Onvermoed sprong de gastheer overeind. Toen bleef hij plots
staan, voornaam. Een glimlach zweefde om
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zijn mond; zijn twijfel was geweken; - hij glimlachte of hij had overwonnen.
Met zijn onverschillig gelaat verscheen de knecht, en boog vóór den gastheer.
‘- Zijn zij het?’ vroeg deze snel. De knecht boog van her. Op een ‘ja, goed’ van
zijn meester, keerde hij terug stijf en solemneel. De gastheer volgde.
Met haar lange vingeren, waarvan de rose nagelen zacht in 't licht glommen,
bestreek Fanny de armleuning van haar zetel.
‘- Wij gaan beginnen!’ kreet Kattendijk, even op-staande, ‘en zeg, zouden we de
bloemen niet terug zetten op de tafel!’
Niemand antwoordde. Toen langde Fanny mollig heur naakten arm naar Philippus
uit, om zijn aandacht gaande te maken. Naar hem boog ze dan langzaam over. De
fijne gouden halsband om den amberen gloed der schouders, verkwikte zuiver de
weifelende oogen.
‘- En, leeft Bertha nog?’ vroeg ze toen, voor Philippus alleen, terwijl heur groote,
bloeiende oogen hem omstraalden met hun vuur. Heur stem was als een troost.
‘- Laat toch aan den medium ook wat te doen’, gilde Kattendijk's zuur geluidtje.
‘Hoe onbescheiden toch!... Vraag nooit den man rechtstreeks’, ging hij met
nadruk-stem voort, ‘wat ge even-makkelijk met een omweg weten kunt.... c'est la
sagesse des nations!
- Ze leeft nog.... maar....’
Philippus zweeg, en zijn zwijgen, als 't suizelen van 't licht, ondervroeg Fanny....
Zijn blik staarde eigenlijk naar den gloed der brillanten pendeloque, waarmeê Fanny
nu van her speelde in onbewuste trots. Zij keerde 't juweel soms on-wetend om, en
de straling doofde dan voor een poos. Toen gloeide het plots weêr, en de vinnige
stralen priemden recht naar Philippus' gelaat. Hij voelde zich aangetrokken, en
terwijl hij enkel scheen te turen naar 't schitterend kleinood, namen onbedoeld zijn
oogen Fanny op....
Haar schouders waren mooi als glanzend oud ivoor; blauw-wazemige tinten
wijlden en dwaalden, door het groen-gekapt lampelicht; verpoozend glom, lijk een
enkele boterbloem in esmeralden weide, 't goud van het dubbele halssnoer. Hare
oogen van bruin fluweel leken grooter dan heur gelaat. Uit heel heur wezen ontlook
een fijne en subtiele geur, die hem doordrong....
‘- Als ze nog leeft, moet gij zelf niet vreezen, voor de liefde dood te zijn’, meende
echter nog Manuël. ‘En uw ‘waarom’ is, ook zonder iemands hulp, makkelijk te
beantwoorden. Want liefde is het toestel dat kracht toevoert aan lampen: een eerste
lamp moet er zijn, of het toestel is niet volledig. Maar aan dat eerste mogen andere
lichten worden verbonden. Doch, wordt de leiding tusschen het toestel en 't eerste
licht afgesneden, dàn....
- Dan kan men iemand lief hebben, door een tusschenpersoon heên, Fanny! Dát
wil Manuël zeggen, ‘zeur-zakte Kattendijk met fijn-piepende stem. ‘Zijn Bertha heeft
dan ook Constantijn liefgehad.... juist zoolang die tusschenpersoon heeft geleefd....
- Luister niet naar hen.... Philippus. Ze dolen! Ze zijn niets dan materie.... en
toestellen. De vrouw die éens heeft bemind, nooit heeft ze iemand nog lief, maar
bemint de liefde zelve. Andersom de man! Hij verafschuwt de liefde, maar bemint
de vrouw in 't bizonder! En weet ge wat een vrouw, die lief heeft, is - daar ge toch
spraakt van bloemen! -: een bloem die óok geurt, al is de zon verdwenen!....
- Prachtig.... Wat een vuur, Fanny!’ kritiseerde nijdigjes Kattendijk.
Even speelde een glimlach om Philippus' lippen....
‘- De medium’, kondigde leuk de knecht aan.
Kattendijk schoot in een lach, en ten vriendelijken spot, vlug overeind springend,
neeg hij saluëerend vóor Fanny. Om Fanny's mond verstrakte de zenuwige weêrga
van den glimlach, die Philippus' lippen bevochtte.
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Belijdenis
door Henri H. van Calker.
Waarom, o Lief, dat vragen,
Of al mijn levensdagen
U zullen zijn gewijd?
Waar zou ik elders vinden
Voor eenzaam hart Beminde
Van zulke teederheid?
Waar zou ik veil'ger toeven
Voor 't arme zielsbehoeven
Dan in ùw harte, kind,
Bij U alleen is 't veilig,
Gij zijt mijn tempel heilig,
Waarin ik vrede vind.
Uw liefde geeft mij krachten,
Door U kan ik de machten
Van 't kwade wederstaan.
De sluier Uwer liefde
Verbergt, wat ooit mij griefde:
Blij' open ligt de baan!
Daarom zal nooit gebeuren,
Dat gij zult moeten treuren
Wijl ik U snood verliet.
Aan U alléén te geven
Mijn ziel en heele leven:
Iets zaal'gers is er niet!
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Kroniek.
Boekbespreking.
Frans Coenen, Charles Dickens en de Romantiek, geïll., Amst., Mij v.
Goede en Goedk. Lectuur, zonder jaartal.
Al wat Frans Coenen schrijft - helaas, het zijn in de laatste jaren nooit meer van die
meesterlijke vertellingen of studies-naar-het-leven van hem, maar hoogstens een
serie reisindrukken, en verder altijd maar weer artikelen, kritische beschouwingen,
gaarne licht filosofeerend, allerliefst sarcastisch moraliseerend van natuur - ál wat
Frans Coenen schrijft is een ieders aandachtige lezing ten volle waard. Het is n.l.
nimmer banaal, ordinair of leuterig, maar steeds in hooge mate persoonlijk, scherp
doordacht, pittig gesteld en bijna voortdurend geestig. Dat het zoo in de éérste plaats
individueel is, zoo telkens weer, dadelijk opvallend en typisch ‘Frans Coenen’, de
ons, zijn trouwen lezers, nu al zoovele jaren bekende f r o n d e u r , verbeten
pessimist, onverwoestelijk idealist, hater van het leven-zooals-het-is uit vurige liefde
voor een gedroomd leven, moderne Hamlet, gebukt gaand onder zijn enorm
verantwoordelijkheidsbesef.... dat al wat deze Frans Coenen schrijft, zoo wou ik
gaan zeggen, op tien pas afstands herkenbaar, hém, en niemand anders, absoluut
eigen is, het geeft, bij de groote aantrekkelijkheid die ‘karakter’ altijd met zich brengt,
in zijn geval wel een zeer treffend, een bijna pijnlijk contrast met des schrijvers eigen
tegenwoordige kunst-idealen, die n.l., vaag als ze zijn, toch wel blijken te liggen in
de richting van vereenvoudiging, veralgemeening, van het zoeken naar éénheid in
het verbijsterende vele, naar een hoogste gemeenschappelijke, een essentie van
menschelijke geestelijkheid, voor elk verstaanbaar, voor ieder schoon en
verheffend....
Er is iets tragisch in de figuur van zulk een kunstenaar, iets tragisch als in een
gevallen engel, die door zijn eigen onweerstaanbare krachten en aandriften
gedwongen, onophoudelijk iets anders, ja bijna het tegenovergestelde voortbrengt
van wat hij 't vurigst wenscht - ‘der stets das Böse will und stets das Gute schafft’.
(Ik vergelijk natuurlijk niet verder!) Het is de echte tragiek van den moderne,
noodlottiglijk behebt met twijfelgeest, kritiek, weetlust en nieuwsgierigheid in stede
van den zoozeer begeerden, spontanen, zich zelve nauwelijks bewusten levens-wil
en -lust, het daarmede gepaard gaande welbehagen-aan-de-menschen en de kracht
tot daden.... Staat er waarachtig niet, in de inleiding van dit boekje over Dickens,
daar waar de schrijver het heeft over den middeleeuwschen zielestaat, dat wij,
20e-eeuwers, geen reden hebben het ‘zware, hooplooze ellendegevoel, het
zonde-besef, gemengd met berouw, angst en smart’ der middeleeuwers te benijden,
b e h a l v e o m d e c u r i o s i t e i t ! Is het wel mogelijk het modern
levensdilettantisme, het aandachtsvol speuren naar de emotie (in plaats van er,
onbewust, door gedragen te worden) scherper uittedrukken?
Coenen te lezen, ditmaal over Dickens, het geeft, als de lectuur zijner meeste
geschriften, zeer verscheidene, ja vaak tegenstrijdig schijnende indrukken. Somtijds
meent men de beschouwing bij te wonen van een monumentaal beeldhouwwerk
door een liefhebbend verzamelaar van fijn-artistieke bibelots, ziet men den snuffelaar
om het reuzenwerk heenschuifelen, loupe in de hand, zijn opgetogenheid over
détails, zoowel als zijn misprijzen - op delicaten scherts-toon - van de brute ruwheid
der hakkerij, uitende met overvloedig gebruik van nu eens wat nuffig, dan weer
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‘inderdaad’.... Doch soms
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ook bemerkt men dat de kritische beschouwer, een behoorlijken afstand genomen
hebbende, tegen het geheele werk staat op te kijken, zich de ietwat aan het
buitenlicht ontwende oogen met de hand beschuttend, scherp turend toch, trachtend
te omvatten, te typeeren, bewonderend dikwijls, dan weer plotseling plaatsend een
scherp woord van hoon of kleineering. Er zijn paginaas in dit boekje bij de
afzonderlijke

DICKENS MET ZIJN VROUW EN SCHOONZUSJE.

lectuur waarvan men zou kunnen meenen, dat de zeer ontwikkelde schrijver het
werk van een ouderen, maar veel minder vergevorderden broer onder handen
genomen had - zoo goedig beschermend of vriendschappelijk bespottend is daar
de toon - er zijn er ook, gelukkig, waarin op warme, uiterst gevoelige en zeer juist
omschrijvende wijze schitterende schoonheden worden aangeduid in een ontzaglijk
oeuvre, dat met eerbied wordt genoemd. En deze erkenningsvolle bladzijden, ze
zijn op hun beurt door ons, hun lezers, ten zeerste te waardeeren. Het is n.l. wel
zoo goed als zeker dat Coenen, wien, in 't algemeen gesproken, het bewonderen
toch al niet gemakkelijk valt, speciaal waar 't Charles Dickens gold, niet zonder
zelfoverwinningen daartoe gekomen zal zijn. De man noch het oeuvre kunnen hem
van huis uit hartelijk sympathiek zijn geweest. Scherper contrast dan tusschen dien
uitbundig levenden, zijn sensationeele producten luchtig en zorgeloos voor zich
uitwerpenden, dien daverend opzichtigen, ijdelen en zelfingenomen Dickens, met
iemand als onze Frans Coenen is wel haast ondenkbaar! En ook de geest van
Dickens' werk, die geest van krachtige, pittoreske, maar vaak wel grove bespotting
der misvormden, of om andere redenen aan goedkoope belaching blootgestelden,
geest tevens van verteederde idealiseering der zwakken en bleeken, der burgerlijk
braven en onschuldig onderdrukten - ook deze echt engelsche, niet zuinig
mooi-doenerige, niet zelden (zij 't ook kinderlijk en argeloos) schijnheilige geest, en
die van ‘Een Zwakke’, ‘Bleeke Levens’, ‘In Duisternis’, zijn wel fel aan elkaar
tegenovergesteld. Toch maakte Coenen den man en het werk, die blijkbaar
maandenlang het onderwerp zijner gezette studie hebben uitgemaakt, slechts
weinige verwijten. Nagenoeg al Dickens' tekortkomingen en karakterfeilen schuift
hij op rekening van zijn ‘tijd’, d.i. van de samenleving om hem heen, tot welker
zuivere, sterkst beschuldigende, maar tevens meest verhevene uitdrukking hij den
arbeid verklaart, die met de ‘S k e t c h e s b y B o z ’ zoo lustig-in-den-wind aanving
om triest-ontijdig te eindigen in dat maar halfvoltooide meesterstuk: E d w i n D r o o d .
Of het geheel gerechtvaardigd is op deze wijze een ‘tijd’ tot zondebok
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te maken, of het in 't algemeen filosofisch genoemd mag worden een gansche
historische periode in de ontwikkeling van een volk met eenige hoonende woorden,
als burgelijk, zelfgenoegzaam, middelmatig-tevreden enz., te karakteriseeren.... ik
betwijfel het eigenlijk ten zeerste. Voldeed werkelijk het energieke engelsche volk
van Dickens' dagen aan de typeering door Coenen in zijn boekje bij herhaling van
hen gegeven? En zoo ja, zou deze typeering dan wel alleen op enkele speciale
jaren, op de menschen dier maatschappij van 1840-'70, of nog even goed op de
huidige engelsche samenleving van toepassing zijn, zoowel als b.v. op die van de
18e eeuw? Men versta goed: het gaat hier niet over instellingen, maar over
volkskarakter, begrippen die elkander, in het conservatieve Engeland vooral, niet
bepaald met nauwkeurigheid dekken. Adriaan van Oordt, toen hij zijn laatst voltooiden
historischen roman schreef, nam maar stoutweg aan, dat de nederlandsche
menschen sinds de twaalfde of dertiende eeuw diep-in gebleven zijn zooals zij
waren. Zijn W a r h o l d is een volmaakt modern man, ten voeten uit mógelijk althans,
nog heden-ten-dage. Welnu, het is mij altijd voorgekomen, dat er bizonder veel te
zeggen valt voor deze opvatting. Natuurlijk begeer ik geenszins te ontkennen de
evolutie in artistieke stroomingen en begrijp ik zeer goed, dat de romantiek, waartoe
ook Dickens' kunst zonder twijfel behoort, in zijn diepste wezen samenhing met
bovendrijvende neigingen van het toenmalige menschdom. Doch ook afzonderlijke
individuen, van wie men toch eigenlijk nooit kan zeggen dat zij van karakter
veranderen, kan men op actie en reactie van neigingen, verlangens, idealen,
betrappen. Ik heb in 't geheel niets tegen de definitie ‘burgerlijk’ op een groot deel
van Dickens' oeuvre toegepast. Zoowel wanneer men dien term beschouwt in
tegenoverstelling aan het zuiver artistieke of hoog-geestelijke bestaan, als wanneer
men er een meer speciaal politiek-economische beteekenis aan toekent, in beide
gevallen is Dickens' werk, voor zoover den algemeenen geest ervan betreft, burgerlijk
te noemen. Al werd hij dan, met meer of minder recht, als een profeet of apostel
des volks gehuldigd, zijn meeningen omtrent het geluk zoowel als omtrent de nooden
der armen waren grootendeels burgerlijke meeningen; verheffing, hoogheid ontbrak
zonder twijfel, op weinige momenten na, aan zijn levensopvatting, zooals die uit zijn
boeken zoowel als uit zijn biografieën kenbaar wordt. Maar al beaam ik, in de
aangegeven mate, Coenens recht om Dickens en zijn werken met het woord
burgerlijk te kwalificeeren, dat een dergelijk woord van toepassing zou kunnen zijn
op een geheel volk in zekeren tijd, het wil er bij mij niet in. Het gansche eerste
gedeelte trouwens, de ‘inleiding’ van Coenens boekje - ofschoon ik ook door m.i.
zeer gelukkige opmerkingen getroffen werd - komt mij voor zwak van argumentatie
te zijn, vervaardigd min of meer ‘pour le besoin de la cause’, uitgaande n.l. van een
vooropgestelde, minachtende, meening omtrent den ‘geest’ van den ‘tijd’, die,
volgens de moderne phraseologie, Dickens heeft ‘voortgebracht’..
Doch stappen wij eenigszins haastig van deze onderwerpen af. Het was eigenlijk
niet om Coenens historisch-filosofische opvattingen te bestrijden, doch om naar
aanleiding van zijn boekje iets over Dickens te zeggen, dat deze aankondiging
begonnen werd, in het Elseviernr van de maand, waarin des grooten schrijvers
Centenary vallen zal, 7 Februari 1912. Is het b.v. niet interessant eens na te gaan,
wat, honderd jaren na den geboortedag van een zoo populair auteur, van die enorme
populariteit nog over is gebleven en door welke oorzaken?
Bij Coenen schijnt omtrent het al of niet nog veel gelezen worden van Dickens
onzekerheid te bestaan. Op bl. 6 van zijn monografie vond ik o.a.: ‘En zoo verdwenen
ook Dickens' macht en invloed, bleven enkel zijn naam en zijn roem als een broze
schaal zonder veel inhoud over’.... ‘En het jongere geslacht leest Dickens in 't geheel
niet
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meer’. Doch ziet, slechts 12 regels verder staat het volgende gedrukt: ‘Toch wordt
Dickens nog veel gelezen. Voor zoover het echter geen kinderen zijn, die in hem
hun eerste romantische neigingen en idealen bevredigen, beperkt zich, meen ik,
zijn lezerskring voornamelijk tot die meer eenvoudigen van hart - zij 't ook frisscheren
van verbeelding - wier beschaving hen nog niet terugdeinzen doet voor de
bekentenis, dat zij de griezelige geheimzinnigheden en sentimenteele roeringen
boven alles (waarom boven alles? H.R.) schatten en begeeren, zoowel op het
tooneel als in de boeken, en die aldus zijn naam niet bepaald releveeren in de oogen
van een zoogenaamd “beschaafd publiek”’.
Als bij vele in dit eerste gedeelte van Coenens boekje, met voor dezen schrijver
ongewone stelligheid neergeschreven beweringen, zoo vraagt men zich ook hierbij
af: hoe weet hij dat toch allemaal zoo precies? Hoe komt hij er eigenlijk aan?
Statistische bevestiging ontbreekt ten eenenmale, en ik voor mij heb gansch andere
informaties ontvangen. Ook nu nog bleek mij Dickens, althans in zijn eigen taal, tot
de meest gezochte schrijvers te behooren. Het aantal edities, thans nog in den
handel, van Copperfield en Pickwick, Christmas Carol en Chimes is legio, en
engelsche uitgevers zijn onverdacht praktische menschen, zij bestendigen geen
uitgaven, waar geen gang in zit. En wat betreft de meening dat de koopers dezer
uitgaven vooral onder de ‘meer eenvoudigen van hart’ - en dan ook zeker wel
‘kleineren van beurs’ - moeten worden gezocht, vanwaar dan, vraag ik, al die, telkens
op nieuw verschijnende, dure geïllustreerde en luxe-edities, voor genoemde harten,
en hun bijbehoorende beurzen, onbereikbaar? Mocht Coenen bedoelen dat de
groote volksschrijver nu juist niet meer tot de lievelingslectuur behoort van litteraire
fijnproevers, noch der heeren litteratoren zelf, zoo geef ik hem gelijk, doch ziet, ai
ziet! welk een armzalig hoopje vertoont te midden van het lezende menschdom
deze in anderen gedachtengang zoo kostbare rubriek!
Mogen wij het er dus inderdaad voor houden, dat van Dickens' nooit overtroffen
populariteit honderd jaar na zijn geboorte, veertig na zijn dood, nog heel wat over
is, zoo mogen wij tevens wel constateeren dat deze rest een zekere loutering heeft
ondergaan. Van mode en haar wufte tijdelijkheid, van sensatie en haar meeslepende
macht, nu natuurlijk geen sprake meer. Wie thans nog Dickens leest, doet dat....
Coenen zegt: alleen om het sentimenteele, spookachtige, het in slechten zin
romaneske.... ik voor mij zou meenen: in de eerste plaats om de menschelijkheid,
het levende - en daardoor pakkende, boeiende dat zelfs de meest overdrevene van
zijn z.g. typen, de meest romantische van zijn scènes en episodes bezit. Het is de
suggestieve macht van den geboren schrijver, die de geesten in aandacht houdt,
ook heden nog. Het is dat mysterieuse, dat in de beteekenis der woorden noch in
den val der zinnen aan te toonen valt, en dat toch onomstootelijk vast bestaat, het
is de stem van den übermensch, die opklinkt uit zijn paginaas, ook nu nog, en
onverzwakt. Een schrijver als Dickens analytisch critiseeren, is onbegonnen werk;
alleen synthetische beschouwing kan hier recht doen, zelfs zijn ‘geest’ drukt zulk
een kunstenaar niet voldoende uit, het is de gansche persoonlijkheid, het is iets
bijna physieks, het is dat daverende en sprankelende léven, dat het hem doet. In
Dickens - als eigenlijk in iederen schrijver van zijn kaliber - zijn alle richtingen
aanwezig. Zijn werk is romantisch, zeer zeker, maar het is even goed realistisch,
en zelfs klassiek (Coenen geeft het toe!), het is preekerig en het is symbolisch, het
is mystiek-filosofisch à la Maeterlinck! Een voorbeeld? Het derde hoofdstuk van A
T a l e o f t w o c i t i e s begint: ‘A wonderful fact to reflect upon, that every human
creature is constituted to be that profound secret and mystery to every other’. En
lees maar wat daar verder volgt!
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Dat is het, dat levensvolle, dat alomvattende, dat bij al zijn onweersprekelijke,
soms
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zelfs kras philiströse, burgerlijkheid, universeel menschelijke, dat alleen is in staat
een geliefdheid bij en een macht over de menschen te verklaren gelijk ons treft uit
iedere biografie van Dickens, dat vooral is het ook, waardoor ons zijn nog altijd veel
en graag gelezen worden begrijpelijk, ja natuurlijk voorkomt. Coenen, m.i., zegt veel
te weinig van het ontzaglijk aantal toch ‘waarlijk’, toch, ‘inderdaad’ zoo levensvolle,
zoo menschelijke menschfiguren in Dickens' boeken. ‘Abstracties van ondeugd en
hartstocht met het uiterlijk van menschen’ (blz. 78). Neen, neen, abstracties met
maskers voor léven niet zoo! Dat zij eenzijdig bekeken zijn, geforceerd,
gecaricaturiseerd, doet het er wel zooveel toe, wanneer die eene bekeken zijde
steeds onmiddellijk herkend wordt door ons állen, menschen wien niets menschelijks
vreemd is? Zien wij ook onze eigen deugden en gebreken in onze droomende
gedachten niet vaak door een vergrootglas? Overdrijven wij ook niet als wij spreken
over anderen, maken wij zoodoende geen caricaturen van onze medemenschen?
Wij doen het onbewust, en wij begrijpen elkander wanneer wij het doen.
Het ontbrak Dickens' karakters aan objectieve werkelijkheid; niet ‘natur-getreu’,
maar ‘gemüts-treu’ waren zij. 't Is Coenen zelf die 't zegt, maar er niet de noodige
conclusies uit trekt.
Overigens, het mag wel eens herhaald worden, hulde aan Frans Coenen voor
zijn fijn opmerken en welsprekend aantoonen van zoovele schoonheden in dit oude
werk. Een nuttig boekje daarom, het zijne. Want het is goed te leeren onderscheiden,
en ook voor de litteraire fijnproevers blijkt nog menige schat te vinden in deze, door
hen althans, bijkans verlaten mijn. Met hoeveel genoegen vond ik (bl. 66) de scène
uit P i c k w i c k aangehaald, waarin de held van dat verhaal een onderhoud heeft
met zijn advocaat (men herinnert zich het proces Bardell-Pickwick), met hoeveel
instemming las ik daarna Coenens woorden: ‘Dit is zuiver realistisch en fijn geestig.
En lichtelijk ontroerend tevens, gelijk het ook niet zonder ontroering geschreven
werd. Geen spoor bleef hier meer van het ordinair effectbejag der eerste
Pickwick-avonturen. Dickens, de handige journalist, heeft plaats gemaakt voor den
kunstenaar, wien alleen het leven interesseert, en den gegriefden mensch, die een
van de schoonste idealen der menschheid, de gerechtigheid, ziet verwrongen en
bedorven.’
Wat verderop verdedigt de moderne nederlandsche novellist, woordkunstenaar
uit de Nieuwe-Gids-periode, zijn grooten voorganger op overtuigende wijze tegen
hen die meenen hun litteraire neuzen te mogen ophalen voor Dickens' taal en stijl.
(bl. 71). ‘Niet angstvallig, niet pijnlijk-oplettend verzorgd, vertoont die taal dan ook
hier en daar slecht loopende, botte en klanklooze zinnen, maar men heeft steeds
het aangenaam gevoel, dat de schrijver van den hoogen boom teert en zijn taalschat
niet om een wending of expressie verlegen is. Het komt mij voor, dat dit een teeken
is van gezondheid en kracht, zoo ook niet van verfijning, en men aldus de dingen
in het groot kan doen. Hoe zouden anders menschen als Balzac, als Dickens, hun
kolossaal oeuvre geschapen hebben, indien zij de zinnen of de woorden nauwkeurig
de een na de ander hadden moeten wikken en wegen! Zij werden aldus geen fijne
woordproevers, maar weidsche epische vertellers, lettende als een legerbevelhebber,
meer op de beweging der massa dan op de houding van den enkelen man’.
Juist zoo! Zulke dingen mochten wel weer eens gezegd,
Zoo zag ik ook met voldoening door Coenen ‘Bleak House’ geprezen als een van
Dickens' allerbeste romans. En dit wel voornamelijk op grond der meesterlijke
compositie: ‘Er is ook gewis veel en goede intrige in B l e a k H o u s e , buiten de
karakters om, en in de verdeeling dezer intrige, haar ontwikkeling en afwisseling,
in de c o m p o s i t i e , kort gezegd, heeft Dickens nooit iets zoo magistraals gegeven
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als dezen roman’.... Intusschen - mag ik er even op wijzen? - in de bewóórdingen
van deze lofprijzing toont zich toch weer even de man wien van jongsaf is ingeprent
dat de (immers bedáchte) compositie te minachten is in vergelijking met
woordkunstige kwaliteiten. Ik meende dat wij dit standpunt nu eigenlijk wel te boven
waren. We weten tegenwoordig immers, dat ook compositie niét iets bedachts, maar
een uiting, en een der waardevolste, van wereldvisie en levensbeheersching kan
zijn. Een groote kwaliteit van kunst kortom. Het is daarom dan ook dat ik-voor-mij
er geen bezwaar in zie Dickens' Bleak House (waarvan trouwens ook de karakters
mij bij uitstek levenswaar, bizonder weinig geïdealiseerd of geoutreerd voorkomen)
zonder voorbehoud als zijn aller-‘magistraalste’ boek te prijzen.
‘Hoe zouden wij hem dan niet eeren en liefhebben, hem, de hoogste, schoonste
openbaring van een vergaan leven, zacht-geurende herinnering van hetgeen ons
in vele opzichten als een vriendelijke episode van kindheerlijk bestaan verschijnt,
hem, den mensch van hartstochtelijke verbeelding en wijd-omvattende
menschelijkheid’.
Aldus besluit Frans Coenen zijn boekje. En hoe van harte gaarne sluit de schrijver
dezer aankondiging zich bij deze innige hulde-betuiging aan. Wij, moderne schrijvers,
zijn trotsche lieden; het publiek verachten beschouwen wij, sinds Multatuli, zoo'n
beetje als onze eerste artiestelijke plicht! Maar diep in onze harten leven soms zulke
wonderlijke neigingen! En wij voelen eigenlijk toch wel even iets als respect in ons
opkomen, wanneer wij vernemen dat nog dagelijks op den grafsteen in Westminster
Abbey, waaronder Dickens' gebeente ligt, eenvoudige bloemtuiltjes gevonden
worden, als even zoovele ‘zachtgeurende’ getuigenissen van de dankbare, eerbiedige
innigheid der naamlooze duizenden.
H.R.

De oudste prenten voor Dickens.
Met alle respect voor de knappe posthume illustraties van Dickens' romans, zooals
de lezer ze uit de groote quarto-edities van Roelants en Cohen kent, willen we het
daar bij deze gelegenheid maar niet over hebben. Laten wij ons best doen den
genialen auteur, wiens eeuwfeest wij nu vieren, in zijn échte oude plunje voor ons
te zien. Laten we naast hem, hen herdenken, die de rijzende zon van zijn glorie
hielpen schijnen, die zijn geesteskinderen ten doop hielden.
De tegenwoordige tijd, die de ‘Illustraties’ met hun onbenulligen tekst koestert,
voelt bij een degelijken tekst niet veel voor illustraties en meent, dat een schrijver
er buiten kan. Zoo dacht men er in alle geval eertijds niet over. ‘Boz’ was in de
wolken, dat George Cruikshank ‘glorious George’ zijn schetsen bij de ‘Sketches’
voegen wou.
Wie nu denkt dat ze niet ook nu nog een taak vervullen, vergist zich vermoedelijk
geducht. Mochten toch onze voorstelling van het beschrevene of de latere,
natuurlijker maar ook nuchterder platen ons dreigen te ontrukken aan de sfeer van
het sprookje waarin de Dickens-lectuur ons verplaatsen moet, dan hebben we de
oudere edities slechts te bezien, om dit weer op te roepen.
*)
De etsjes vooral van Cruikshank voor de ‘Sketches bij Boz’. - Niet in de prenten
der jongeren, die flinke zakelijke houtsneden, vrucht van overdenking, modelstudie
en costuumteekening - doch dáar l e e f t het sprookje van den tijd, want daar is de
kijk van den tijd op zich zelf.
*)

De Engelschen noemen kopergravures ‘etchings’.
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Daar, vóór hun huizingen met romaneske uithangborden en met groteske kloppers
aan zware deuren boven deftige bordessen, daar bewegen zich pas met het rechte
onbevangen zelfvertrouwen - want ze weten niet beter of ze behooren zóó - die
eigenste vreemde gestalten welke Dickens zag, geen
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reconstructies als de personages van Barnard en anderen.
Het zijn heertjes in spanbroeken en lage schoentjes aan souspieds over lichte
sokjes, aan weerszijden van het voorhoofd een spuuglok, aan weerszijden van de
kin een bakkebaard en deze cieraden weer ingeklemd tusschen driehoekige schijven
zeer stijf linnen. Uit één van hun dassen snijdt men hun twee vesten.... van h u n
vestjes dan. Er zijn er ook met héél kleine hoedjes, zooals alleen clowns die nu nog
dragen (en dan slechts in de uitoefening van hun functie) op gepommadeerde
krullebollen, en wijder pantalons, die veel weg hebben van schaakborden, - maar
dat zijn geurmakers. Jonge dames paren hallelujakapjes aan décoletté en (zeer)
stofvrije rokjes, welke de teekening der kuiten, zoo deze in de witte kousen
voorhanden zijn, meer dan insinueeren. Langs de ooren hangen nu eens stijve
vlechten, dan kurketrekkers. Popperige verschijningen, voorbestemd om zich nog
geruimen tijd staande te houden - op de operette-planken. Jongejuffrouwen beneden
de jaren der huwbaarheid zijn zeer veel zediger gekleed, o.a. hangen de
broekspijpen, krap als die der heeren, maar met kantstroken, haar tot op de enkels.
Niet minder onwaarschijnlijk doen zich de mindere man en de zijnen voor. Vestig
het oog op den besteller of kruier dier dagen, en gij hebt u te verzoenen met de
combinatie: hooge zijden en voorschoot. Aanschouw de oude wijfjes met haar
familie-regenschermen, tweepersoons-omslagdoeken en hoeden die ik twijfelaars
zou willen noemen. Herinner u dat kolendragers, aschmannen en andere vaklieden
hun eigen uniformen droegen, waarbij diverse steken van een zeer oorspronkelijk
model en formaat behoorden. Haal u den volksoverschoen der periode voor den
geest, welke het midden hield tusschen een strijkijzer en een stelt, en waar o p , niet
i n , jong en oud den voet zette. Laat mij eindelijk nog de aandacht vragen voor den
grooten lichaamsomvang, waartoe elk die een beetje was, het destijds, om stand
op te houden, tegen den middelbaren leeftijd moest hebben gebracht - en met iets
van het grillige aspect, dat de Londensche straten, pleinen, theetuinen en
binnenkamers opleverden, zijt gij eenigermate vertrouwd.

GEORGE CRUIKSHANK. THE STREETS

- MORNING (SKETCHES BY BOZ).
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Maar George Cruikshank, de trouwhartige zoeker naar het expressieve, - iets
meer, indien, ja, toch ook weer iets minder dan een Engelsche Doré -, geeft nog
wel wat anders dan de bizarrerie, of wat ons nu zoo voorkomt, van het tijdperk, Hij
liet ons in zijn prenten voor de ‘Sketches bij Boz’ na, een telkens zeer afgeronde en
zeer levende karakteristiek, niet slechts van menschen, maar van gansche wereldjes.
Baudelaire heeft er van gesproken, hoe
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heftig in George Cruikshank's figuren het gebaar, hoe druk in zijn composities het
beweeg is. Een voorbeeld daarvan biedt de verkiezing van een kerkeknecht, waarbij
de dringende en gesticuleerende stemhebbende lidmaten zich naar den dienst
spoeden, tusschen de in het tentoonspreiden van hun kinderzegen (zijnde de
eigenschap die de vereischte capaciteiten waarborgt) wedijverende sollicitanten,
en een ander draagt een danshuis op de kermis te Greenwich bij in een hossende
bende zatte sjappies en dellen, die evenals onze Hartjesdagvierders, zich gaarne
steken in de kleederen der kunne waartoe zij niet behooren. Maar zóó welsprekend
weet hij toch ook weer de kille stilte van den vroegen morgen in een leege straat te
doen zijn en hoe stemmig de ietwat onzindelijke vergenoegdheid der joodsche
oudekleerkoopsgezinnen in Monmouth-street, een zeer betrekkelijk luchtje scheppend
voor de etalage van hun waar, die men zou aanzien voor hun uitgeholde, onthoofde
en vervolgens opgehangen tijdgenooten. Anders weer, ondeugender, schertst hij
met de pompositeit der herderlijke regenten, die een lijdzame kudde weesjes parade
doen houden langs de tafels van een liefdadigheidsdiner, of meesmuilt om de
verrukte ontvangst door vrijster en vrijstersmoeder van een zondagsheertje en zijn
invitatie voor eerstgenoemde - want in de klein-burgerlijkheid is hij thuis als Dickens
zelf. Naast de voorbeeldige typeering van het geval en zijn duiding, vindt men bij
George Cruikskank nog een buitengemeene uitgesprokenheid, zoowel in het koddige
als in het tragische, terwijl zijn voordracht door speelschheid gratie verleent aan de
klucht, en door overtuiging waardigheid aan het spectakelstuk.
Het spectakelstuk, de draak - wij denken dadelijk aan Oliver Twist, den roman
van het engelreine knaapje, verzeild onder gespuis, getempteerd door min of meer
guitige boefjes, geïnstrueerd door een fielterigen ouden heler, wreed vervolgd door
den onvermijdelijken vreemdeling met den schoudermantel en het booze oog, - aan
den roman, zoo sensationeel en tractaatjesachtig in den opzet, waaraan schrijver
en teekenaar samen schuld zijn, zoo bijzonder door den humor en de dramatische
kracht die elk voor zich bezit. Den humor van Cruikshank leere men kennen uit de
hofmakerij van meneer Bumble, den ‘beadle’ (om der wille van zes theelepeltjes,
twee suikerscheppers, een melkkan, een kleine hoeveelheid tweede-handsche
meubelen en twintig pond sterling) welke niet belangelooze amourette volgens
Thackeray nog beter is op de prent dan in den tekst - uit het souper van vrind
Claypole, den laffen lummel, en toch ook, in den subtielen vorm dien wij galgenhumor
noemen, uit de armhuis-scène waar Oliver voor zijn van honger scheelziende
kornuitjes om meer vraagt. Van zijn zin voor verschrikking getuige de brute schurk
Sikes op verschillende momenten: als hij met zijn gore woeste tronie door een
raampje gluurt of zijn leelijk zielig mormel van een hond lokt, om hem te verdrinken,
die zoo wantrouwend van hem wijkt - maar daar is welbeschouwd weer humor in
ook! In een ganschelijk aparte gedaante meldt zich Cruikshank's geestigheid dan
weer aan met dat onderhoud tusschen Claypole en den jood Fagin, onder wisseling
van sluwe blikken en gebaren van verstandhouding, dat Ruskin de meest volstrekte
uitdrukking van de ergste vulgariteit noemde. En machtig viert zijn instinct voor het
dramatische zich uit - op een prentje van een decimeter in het vierkant, - in de
afbeelding van den gekerkerden Fagin, roofdier, monster, onmensch, nagelbijtend,
de wanhoop en de kwaadaardigheid zelf, - en in die spookachtige, bezeten
verschijning van den opgejaagden moordenaar op het dak, zijn laatste kans wagend.
In zijn frissche fantasie, in zijn geloof in de beelden die hij opriep, hetzij schrikbeeld,
idylle of burleske, - in talent was Cruikshank even groot als Dickens.
Dat was met de latere illustratoren anders.
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Alleen met Seymour kwamen wrijvingen voor als tusschen die twee, omdat Seymour
zeer populair was, en zich een gelijke waande. Cruikshank echter heeft alleen nog,
met eenige uitbundige caricaturen, de door Dickens bezorgde biografie van den
clown Jozef Grimaldi geïllustreerd, en diens befaamden lach, en daarneven den
lach dien hij nog in zijn gebrekkigen ouderdom wist te wekken, met gulle vreugde
en koen meesterschap vereeuwigd.

GEORGE CRUIKSHANK. THE LAST CHANCE (OLIVER TWIST).

Dickens was hem te moeilijk, hij was Dickens te eigenwijs. Dat kon wel niet anders,
al blijft het jammer - voor de eigenaars van de oorspronkelijke uitgaven der latere
boeken.
Want, met een wakker oog voor de gebreken van den wilden, ongeschoolden
teekenaar die Cruikshank was, kan men nochtans in een illustrator van dergelijke
litteratuur niets meer beminnen dan zijn heerlijke verve.
Toen de ‘Posthumous Papers of the Pickwick Club’ gingen verschijnen - op initiatief
van Robert Seymour die eigenlijk maar een mannetje had gezocht om wat tekst bij
zijn sport-caricaturen te schrijven, - tierden die clubs allerwege. Bij ons noemde
men het toen ‘maatschappijen’, later ‘genootschappen’ terwijl men thans van
‘vereenigingen’ spreekt, maar het waren en zijn in het prettigste geval - en Dickens
had altijd een fijnen neus voor het prettige, - gezellige-samenkomsten-organiseerende
menschengroepen. De lange pijp was toen ter tijd een integreerend bestanddeel
van die onderonsjes, en de punch, warm of koud, evenzeer. Men lette op dit detail,
het schiep mede de stemming, die oubollig was en genoegelijk. Het kaarslicht wierp,
dunkt me, ook al gemoedelijker schaduwen rondom, dan nu het electrische, en
verder waren een massa dingen toen nieuw en frisch, die thans, ach, heel erg oud,
muf en duf zijn of schijnen.
In zulk een omgeving hield Mr. Pickwick (die geen sportsman was, zooals Seymour
bedoeld had) zijn classieke rede. De club telde vele leden waarvan we later weinig
meer zouden vernemen, behalve dan van de reiscommissie, waar ook deel van
uitmaakte Mr. Winkle de Zondagsruiter en -jager die er extra voor den teekenaar
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was ingebracht, als een doekje voor het bloeden, omdat deze in niets zijn zin kreeg,
en alles heel anders werd dan hij wel had kunnen denken.
Willen we het duistere en droeve incident van Seymour's zelfmoord maar
voorbijgaan? Het kan toch niet zooveel te maken hebben met de nooit hoogloopende
oneenigheden die de overwerkte en overspannen man had met schrijver en uitgevers.
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GEORGE CRUIKSHANK. SCHETS VOOR ‘MR. CLAYPOLE AS HE APPEARED WHEN HIS MASTER WAS
OUT.’ (OLIVER TWIST).

Van de zes of zeven teekeningen die Robert Seymour voltooide, schijnt me die
van de zitting der club het mooist. Het is een joyeuse, vlotte compositie, pittig, gaaf
in de contouren der details, geestig en smakelijk doorsopt met tintelend-warme
sepia tint. De ets is stroever, maar die zeer volledige schets is van het leutigste wat
ik in dit genre ken.
Toen Seymour dood was, werd eerst Buss geëngageerd, die er niet veel van
terecht bracht, en alras den bons kreeg. Nu was zoeken de boodschap. Leech en
anderen boden zich aan, maar hun proefstukken werden afgekeurd. Thackeray, die
toen nog onzeker was of hij in de letteren dan wel de beeldende kunst door zou
gaan, meldde zich aan met teekeningen - nul op het rekest! ‘Mr. Pickwick's lucky
Escape’ noemde hij het later zelf, hoewel hij eerst in zijn wiek geschoten was. Hij
is toen maar ‘Vanity Fair’, ‘Pendennis’, ‘Esmond’ enz. gaan schrijven.
Van de sollicitanten vond alleen Hablot Knight Browne genade, die zich het
pseudonym ‘Phiz’ koos.
Arme Seymour! Het succes van het boek heeft hij niet mee gemaakt. Dat kwam
eerst met de latere afleveringen, door de vinding en het optreden van het snaaksche
Londensche volkstype Sam Weller, Pickwick's knecht, de Sancho Pancha van dezen
Don Quichote. Lukte het voor diens komst maar minnetjes met den verkoop, zoo
dat men er aan dacht te stoppen, nu werd deze studiereis met hindernissen van
een philantroop door de booze wereld, die vol list en bedrog, maar ook vol grappigs
is, een ware zegetocht.
Maar de Pickwick-Papers hadden mooier geïllustreerd kunnen zijn. Wel heeft
Phiz sommige personages, zooals de beide Wellers, vermakelijk geconterfeit en
ook incidenten, zooals de verkiezing te Eatanswill op koddige wijze
geaccompagneerd; geen teekening echter is op de hoogte van de snedigheden,
knussigheden en vernuft-sprankelingen van het onsterfelijke verhaal. Ook weet hij
niet

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

181
in te stemmen met den

ROBERT SEYMOUR. SCHETS VOOR ‘MR. PICKWICK ADDRESSES THE CLUB’ (PICKNICK-PAPERS).

toon van fascineerend clairobscuur in de intermezzo's, de voorloopers van de latere
vriendelijke kerstvertellingen. Enkele eigenlijk betere prenten, houtsneden bij het
zelfde verhaal, heeft hij veel later voor de Household-Edition gemaakt, maar deze
hebben toch ook weer iets hards en onoogelijks. Wat Phiz ontbrak was vooral de
deftigheid, zoowel in het ernstige als in het droogcomische. Als compositeur zoekt
hij het levendige in brooddronkenheid, en het humoristische meende hij maar al te
vaak te bereiken door al te buitenmodelsche organismen in halsbrekende capriolen.
Zijn gemis aan distinctie komt het sterkst uit in zijn mislukte creaties van Mr. Dombey,
Sir Leicester Dedlock en Sir John Chester, de groote heeren in de achtereenvolgende
romans. De vrouwen: tragediennes en ingénues, zijn beter. Over het algemeen
lijken de personages, vooral die op het tweede plan, te veel op elkaar, en door hem
is een soort van chablone die Dickens-type heet, in de wereld gebracht, wat de
schrijver toch niet verdiende. Toch heeft hij een Squeers, een Uriah Heep, een
Pecksniff geteekend, die caricaturaal als in den tekst, ook in de zelfde mate werkelijk
en fantastisch te gelijk zijn als in den tekst, en met hun burleske maskers en hun
krasse mimiek volmaakt op hun plaats zijn in die sprokige vertelsels.
Als ik zijn werk overzie, vind ik hem een vruchtbaar en bruikbaar teekenaar, die
noch het kern-naieve van Cruikshank in zich had, noch den bewusten zin voor het
reëele der latere school. Op zijn best een stemmig romantiker met zekeren geest
en veel aanpassings-vermogen. Vaak schijnt hij mij in het sentimenteele het meest
op dreef en het is opmerkelijk hoe dan Phiz op zijn best, Dickens op zijn slechtst,
den huilerigen vergezelt.
Maar komaan, alles bij elkaar bederft hij toch niet ons genoegen aan den aard
van die romans, welke immers eigenlijk met fijne beschrijvingen en geestige
uitwijdingen doorwerkte groote-menschen-sprookjes zijn.
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Sprookjes die een sterke gelijkenis vertoonen, hier en daar, met de half-clowneske,
half feeërieke pantomime die de Engelschen nog zoo graag zien, waarin toch ook
de vredige pastorale en 't tragisch moment de dolle boert afwisselen.
Heeft men al opgemerkt, hoe stellig en zeker in deze meest blij-eindigende
geschiedenissen, zoo goed als in de Sprookjes van Moeder de Gans zelf de booze
geesten klop krijgen - en dat in den meest handtastelijken zin van het woord? De
romanschrijver hoe vooruitstrevend ook in vele, hield de lijfstraffelijke rechtspleging
in eere en vermeide zich in ontknoopingen, waarbij het monster, vooral

PHIZ (H.K. BROWNE). NELLY EN QUILP (THE OLD CURIOSITY SHOP).

ten aanschouwe van een zoo groot mogelijk publiek, liefst door de hand van een
voormalig slachtoffer, onverwacht, gevoelig en demonstratief op zijn falie kreeg. Bij
voorkeur op een manier waar tevens ongezochte symboliek in zat. Zoo heeft Squeers
vóór de klas een ongenadig pak te pakken met de eigen rotting, waar hij zijn arme
jongens onder deed krimpen; Uriah Heep krijgt op die authentieke kleffe, knokige
en op den koop toe lange vingers, waarmee deze kwal zich in zulke ergerlijke
bochten wreef; de femelaar Pecksniff, geveld door den man dien hij in zijn zak dacht
te hebben, bezeert zich ferm aan den zelfden schijnheiligen en arglistigen kop,
waarin hij zooveel kwaads uitbroedde, en de Patriarch-huisjesmelker ziet zich beroofd
van de eerwaardige haren, die hem een eerbied opbrachten, welke hij ganschelijk
onwaardig was. Alles, let wel, voor een élite van genoodigden.
Het moreel échec alleen zou dan ook, ronduit gezegd, als noch toepasselijk, noch
afdoende, ons rechtsgevoel geenszins hebben bevredigd, daar toch het hoogst
irritant voorkomen dezer booswichten ons nog duidelijker voor den geest stond dan
hun zwarte ziel, en vroeg, schreeuwde om een kastijding aan den antipathieken
lijve! Verbeeld u dat de heer Pecksniff, geen sluike smiekerd voorwaar, maar één
golf van valsche zoetsappigheid met een tartend-jovialen kuif, schuimend van perfidie
u te na komt - en houd dan uw handen maar eens thuis.
Naast de booze geesten echter zijn er, zooals men weet, in de romans en op de
prenten nog veel meer eigenlijk heel goede, welke de fantasie van den schrijver
meer uit speelschheid dan uit moedwil tot gedrochtelijkheid toe excentriek maakte
van verschijning en optreden. Daar is Miss La Greevy, de miniatuurschilderes, een
malloot in papillotten zoo gij oordeelt naar de oppervlakte, inwendig een brave ziel.
Daar is Mr. Micawber, aanstellerig, insoliede, doorloopend insolvent, en niettemin
een c h e v a l i e r s a n s p e u r e t s a n s r e p r o c h e , wiens kale knikker geen
smadelijke herinnering aan wilde haren is, maar heusch niets anders dan een gepast
zinnebeeld van zijn glanzende onbevangenheid tegenover het Iets, dat zich zeer
zeker op zal doen. Daar zijn Miss Mowcher, de schelmsche dwergin, Panks de
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groezelige querulant en vele anderen, sympathiek van inborst en van daden, ondanks
onsmakelijk of potsierlijk uiterlijk. Bedenk in hoe ongunstige conditie zich de

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

183
teekenaar met hen bevindt, niet in staat hun ware binnenste te teekenen, gedoemd
om den loozen schijn te huldigen!
Nog een omstandigheid was niet in het voordeel van den illustrator. Aan sommige
van de meest delicieuze vondsten van karakteristiek kon hij geen recht doen
wedervaren. Hoe wilde hij anders dan een lief teer jongetje maken van kleinen Paul
Dombey, dat vreemde ventje met het oude hoofd op het jonge lichaam, hoe
bijvoorbeeld in een teekening uitdrukken dat het zich te moede was alsof hij het
leven ongemeubileerd gehuurd had, en de stoffeerder maar niet komen wou?...
Maar een kunstenaar met machtiger talent zou met de vele en schoone middelen,
die juist hem weer ten dienste stonden, zeker iets hebben geschapen, dat meer
evenwaardig was aan de lectuur, zoowel in het comische als in den pathos. Al dient
vermeld dat Phiz in een paar prenten, o.a. de scène tusschen Edith en Carker, na
de vlucht (Dombey and Son) en het laffe gesar van een hond aan een ketting door
den satanschen krates Quilp (The Old Curiosity Shop) zich zelf heeft overtroffen.
Zeker bezitten de ‘Christmas Stories’ in de prenten van John Leech waardiger
partners. Het is waar dat deze nonchalant las en tot ontsteltenis des schrijvers een
jonge dame, welke in alle eer en deugd alleen er van door moest gaan, liet schaken
door een vrijer die pas veel later op de proppen had mogen komen, maar de andere
prentjes van dien lieven en schalkachtigen teekenaar zijn heerlijk nu eens van
glunderheid, dan in het genoegelijk-griezelige of wel intiemkneuterige. Er is een
danspartij in ‘A Christmas Carol’, de oudjes voorop en de jonkheid hun voorbeeld
volgend en de zwoegende muzikant zelf aangestoken door de pret, waar de blije
levensvreugd u uit tegemoet huppelt. En welk een verrukkelijke vogelverschrikker
van een stakerigen geest is de Marley die, nog na zijn dood gekluisterd aan kasboek
en journaal, aan zijn deelgenoot in de zaak en de isegrimmigheid verschijnt! Niets
milder en intiemer dan het interieur om den haard waar de krekel als weldoende
genius wijlt, niets goediger dan het gezin der Tetterbys, de vergenoegde kabouters
in dat schoone sprookje van ‘The Haunted Man’ die zijn geheugen aan smart, onrecht
en ellende verloren had, en daar mede alles, wat het leven waarde geeft.

PHIZ (H.K. BROWNE). RESTORATION OF CONFIDENCE BETWEEN MR. AND MRS. MICAWBER (DAVID
COPPERFIELD).

Als ik nu nog Doyle noem, die aardige plaatjes voor ‘The Chimes’ maakte, zijn
wij klaar met die auto-didacte teekenaars, improvisators bijna, welke de eerste
speelsche en pittoreske, en o zoo eigene prentjes maakten bij het grootste deel van
Dickens' boeken. Uit het hoofd teekenden zij, de expressie was hun alles in alles,
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het detail woog hun misschien te licht, het meest golden in hun oog de actie, het
karakter, het ensemble. Hun schetsen zijn reeds composities, hun ontwerpen elk
een spontane gooi naar karakteristiek van het gansche geval, waarbij natuurlijk nog
stelliger dan bij een meer methodische werkmanier de begaafdsten het gelukkigst
waren.
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Toen hij aan ‘Our mutual Friend’ begon, wenschte Dickens te veranderen, en droeg
de prenten voor dezen roman - nadat Phiz er tien geïllustreerd had - op aan Marcus
Stone. Deze behoorde tot een jonger geslacht, dat naar de natuur teekende en naar
het model. De schrijver ging hierin mede met zijn tijd, die niet meer aan de van ouds
zoo geliefde ‘caricaturisten’ behoorde en die misschien, in gerechten eerbied voor
het streven der jongeren, te zeer vergat hoe groot de vorigen soms waren, en hoe
echt altijd.

JOHN LEECH. MR. FEZZIWIG'S BALL (A CHRISTMAS CAROL).

De keuze intusschen van Marcus Stone, zoowel als die van Luke Fildes, die de
prenten maakte voor het onvoltooid gebleven laatste werk ‘The Mystery of Edwin
Drood’ bleek een goede.
Nog een verandering trad in: de prent was nu niet langer een koper-, maar een
houtsnee en het is kenmerkend, dat de op straffe, deugdelijke teekening zich
richtende school zich bij voorkeur op dit strenger procédé beriep, dat tasten, vegen,
krassen, ploeteren verbiedt en tot de rechte lijn der steile overtuiging dwingt.
Wat zag echter voor de nu oudere oogen van Dickens de wereld er ook al anders
uit! De plezierigheid waarmee hij zijn lezers verwend had, ging hem al niet zoo
natuurlijk meer af, dunkt me. Ook was hij in de voornaamheid gaan doen, een artikel
dat hem eigenlijk maar half aanstond. Waar was de oude zin voor dartele pret, waar
de brieschende verontwaardiging van weleer, waar de stoute satire, waar de dolle
overmoed? Hier is koel sarcasme, den indolenten, geestigen Wrayburn in den mond
gelegd, schampere charge in den nijdigen Wegg, in de onwaarschijnlijke
Boffin-comedie echter een romantiek, die geforceerd lijkt, bestelwerk.
Maar er is ook grillige plastiek: in de poppenkleermaaktser, die gebrekkige elf, en
pakkend drama: in den schoolmeester, in de beide moord-affaires.
Wat maakte de nieuwe teekenaar van dit alles?
- Een oogenblikje! 't Sprookje was er nog. In Dickens, en in de wereld ook, zoolang
hij daar was om het te zien. Om een knevel meer of minder - er waren er nu meer
- gaat het daarbij niet, noch ligt de grens van het land der verbeelding ergens
tusschen kort rokje en crinoline. De humor was er ook nog. Waar brillanter dan in
die vondst der figuur van Mr. Venus, en zijn comischluguber laboratorium? Ik breng
in herinnering, dat Mr. Wegg zijn ééne been door een houten had moeten laten
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vervangen, en dat zeker vreemd maar dringend gevoel - verwant aan heimwee of
aan familie-zwak? - hem toen hij in beter doen was trok naar de plaats waar dit
lichaamsdeel bleef. Den teekenaar Marcus Stone komt de eer toe der
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ontdekking van dit zonderling interieur, waar skeletten, foetusjes op sterk water, en
meer ingemaakte, of op- dan wel afgezette curiosa den inventaris vormden, en
bracht er Dickens, die het stoffeerde met den man, welke het bewuste fragment des
heeren Wegg in beheer had. De schrijver had zich zelf moeten verloochenen, als
hij hier de kans niet had waargenomen, zijn speciaal even schilderachtig als
wijsgeerig vernuft aan den man te brengen.De prenten van Marcus Stone behooren

MARCUS STONE. ROGUE RIDERHOOD SHADOWS MR. BRADLEY HEADSTONE (OUR MUTUAL FRIEND).

niet tot de mooiste houtsnee-illustraties van dit voor de graphische kunst zoo
merkwaardig tijdvak; zij missen stoutheid en kleur. Sommige zijn zelfs monotoon
en mat. Als compositie bezitten ze evenmin bijzondere bekoring. Maar het is
gedistingeerd werk. Zulk een deftig diner als dat bij de Veneerings had Phiz niet
kunnen teekenen, noch zulk een heerigen Eugène Wrayburn of Lightwood. De
kalm-serieuse prentjes zijn het best, zeer correct Engelsch van stijl. De knappe
jonge mannen en lieve jonge meisjes en vrouwen zijn voortreffelijk, zoo niet geheel
in den geest van dezen romanschrijver, dan toch in dien van den romanlezer. Maar
eenige havengezichten, landschappen, kijkjes in straten doen nog wezelijker eer
aan de karakter-uitdrukking van dezen studieusen teekenaar. Niet het minst het
even zelfs dramatische tafreel bij de sluis waar de ‘chanteur’ Riderhood zijn
slachtoffer achtervolgt. Maar toch, is het Dickens? Leg de teekeningen eens bij
elkaar. Het zijn mooie plaatjes, maar waar is het luimige, waar het petillante, waar
de buitenissigheid van dezen schrijver? Is dat Miss Jenny Wren, dat magere kind
met lange haren? Haar ontbreekt het bijna onwezenlijke van dit wezentje, half fee,
half heks, gracelijk en mismaakt, pienter en dweepziek. Terwijl Headstone, de
schoolmeester-moordenaar niet harkerig, linksch noch fel genoeg is, Boffin, de
knecht en erfgenaam van wijlen den Gulden Aschman niet eenvoudig, maar
gewoontjes, en eigenlijk alle personages te nuchter gezien. De geestig
geconcipieerde figuur van Wegg, vulgairste incarnatie van den eigendunk, noch ander uiterste - de princelijk-nonchalante grap-
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penmaker Wrayburn zijn gemarkeerd als in den tekst. Aan het patriarchale van den
ouden jood Riah, is weinig, aan de gemeene sluwheid van zijn patroon het ploertje
Fledgeby (met als eenig idealistische trek een smachtend verlangen

LUKE FILDES. STUDIE VOOR ‘EDWIN DROOD’ (MYSTERY OF EDWIN DROOD).

naar bakkebaarden) nog minder recht gedaan. Gaarne als ik deze illustraties opzich
zelf mag, ze zouden een tammer, afgepaster Dickens doen vermoeden dan de
echte was. Ze zijn niet meer van zijn tijd en zouden hem bijkans in verdenking
brengen, zijn eigen wereld te hebben overleefd.
Nobeler talent blijkt uit Luke Fildes' prenten voor ‘The Mystery of Edwin Drood’
Luke Fildes toonde én meer humor én meer zin voor het ontroerende. Zoowel in de
enkele gestalten: de prachtig jongensachtig teere Edwin Drood, de lieve Rozeknop
en Mr. Grewgious, de eerlijke knorrepot, als ook in de composities: de woeste
liefdesverklaring van John Jasper, de waarschuwing van den vagebond Durddles
aan den blaaskaak Sapsea om niet te snoeven, en meer. Ook is in deze illustraties
als composities in zwart en wit meer eigen kleur, en het is jammer dat er niet meer
zijn. Naast verzorgdheid, natuurlijkheid en voornaamheid is hier subtiele typeering
van andere gading misschien dan die van Dickens, maar harer waardig. Deze enkele
prenten uit de latere school zijn, met die oude van Cruikshank en heel enkele van
Seymour en Leech, zeker de mooiste, die ooit ter begeleiding van Dickens' tekst
werden gemaakt.
En zoo hebben twee geslachten van teekenaars met hun beste krachten
bijgedragen ter opluistering en ter verlevendiging van de boeken zooals Charles
Dickens ze het eerst de wereld in zond. Dat de vroegeren andere idealen nastreefden
en een andere opleiding genoten dan de lateren, ik wees er reeds op - meer dan
genoeg misschien. Zijn wij niet stelliger nog dan hun tijdgenooten, verplicht tot een
breeden kijk, die niet op de stelsels tuurt en niet op de vormen, maar den geest en
het talent doet schatten en liefhebben?
Hun geest en hun talent - moge de tooverspreuk, welke nog altijd ligt in den naam
van den schrijver die deze beide dingen in zoo verbijsterende mate bezat, vele
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oogen en harten daarvoor openen! Zoo zou dit feest van Dickens ten goede kunnen
komen - behalve aan vele andere schoone zaken - aan een herlevende belangstelling
voor de groote Engelsche illustratiekunst der negentiende eeuw.
CORNELIS VETH.
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VOORWERPEN MET HERALDISCHE ATTRIBUTEN.

De heraldische tentoonstelling te Driebergen.
Het is een verblijdend teeken dat, in verband met de tegenwoordige herleving der
sierkunst, de H e r a l d i e k of W a p e n k u n d e ook in dezen opbloei deelt, want
voorzeker is er geen kunst rijker aan motieven, dan juist ‘de edele conste van
blasoene’ oudtijds w a s , ja - thans nog is.
Tot voor betrekkelijk korten tijd werd er hier te lande nog onrustbarend
gebeunhaasd en afschrikwekkend geknoeid op wapenkunstig gebied, - tot dat in
het jaar 1879 de Heraldicus J.A. Koopmans het initiatief nam tot het houden van
een tentoonstelling te Arnhem, in verband met een oproeping in de bladen aan
vaklieden en liefhebbers hier te lande.
Van dien tijd af is er in ons land aan de Heraldieke kunst veel meer aandacht
geschonken dan voorheen, omdat toen de oogen geopend werden voor de schoone
modellen uit vroeger eeuwen, in boek- en plaatwerk bereikbaar.
Al te lang toch was men het vergeten, dat de Heraldiek niet slechts is een
wetenschap, maar ook een k u n s t, die even als alle andere kunsten moet worden
aangeleerd en waarin men het alleen door studie en oefening tot zekere hoogte kan
brengen.
Over 't algemeen wordt ze te veel als een aardigheid, - wat de Duitschers ‘Spielerei’
noemen - beschouwd, waarin men naar hartelust kan fantaseeren, en die opvatting
is verkeerd. Wel heeft ze uit den aard der zaak veel van hare vroegere beteekenis
verloren, doch zij blijft gebonden aan regelen en vormen, die niet willekeurig mogen
worden geschonden.
Het was een gelukkig denkbeeld van den heer C.W.H. Verster, eens een
Heraldische Tentoonstelling op bescheiden schaal in te richten, en daaraan een
lezing over dit onderwerp te verbinden. Ons kleine bestek gedoogt niet een volledige
opsomming te geven van hetgeen te dezer tentoonstelling aanwezig was. Naast
talrijke fraaie reproducties van Heraldische curiosa etc., waaronder vooral de
aandacht trokken eenige platen uit ‘Der Sächsischen Kurfürsten Turnierbücher’ van
Erich Haenel, was wel de ‘clou’ de zeldzame verzameling die Jhr. Coenen van
's-Gravesloot afstond, - daaronder een superbe Duitsch album-amicorum met die
fraaie wapentjes, waarbij de kleuren van schild en dekkleeden met goud verlucht
zijn (z.g. ‘rehaussé d'or’).
Twee bizonder belangrijke kwartierstaten zond Jhr. Melvill van Carnbee in, terwijl
Baronesse van Heeckeren-Quintus een technisch volmaakt geborduurd wapen in
oud-Gothischen stijl afstond. Voorts was er op Sphragistisch gebied een uitgebreide
collectie
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zegels uit verschillende tijden van 't Museum van Kunstnijverheid te Haarlem, terwijl
Majoor Kuyck te Ede eenige interessante oorkonden met zegels inzond.
De Firma Begeer te Utrecht stuurde o.a. talrijke bronzen plaquettes met de wapens
van Nederland, Mecklenburg etc.
Van de hand van den heer Verster was er een 40-tal teekeningen, deels op ivoor,
perkament en getint papier (methode-Koopmans) alsmede eenige ontwerpen voor
tegel-tableaux. Wij zagen van zijn hand o.a. de wapens van de geslachten Bloys
van Treslong, Gordon, Backer, Ritter, Wap, Niemeyer, Le Poole, het stamwapen
van Nassau, Mecklenburg, en een bizonder minutieus-bewerkte ‘enluminure’ rond
een oud-Fransch gedicht (eigendom van Mej. E. van Kaathoven te Leiden).
Alb. Dürer's Stervende Neurnberger bruid met het Doodewapen diende den heer
Verster tot motief voor een subtiele in kleuren uitgevoerde aquarel op perkament.
De hierbovenstaande afbeelding geeft eenige ter opluistering ingezonden
voorwerpen met Heraldische attributen te zien, uit de collecties van den heer J.
Manger Cats en Notaris de Visser te Driebergen.
H.

De vezeltentoonstelling te Amsterdam.
De te Amsterdam in de koningszaal van Artis gehouden vezeltentoonstelling gaf
den bezoeker een globaal

VLECHTER AAN HET WERK.

overzicht van het praktische en artistieke gebruik, dat Europeesche industrieelen
en inboorlingen van Nederlandsch-Indië weten te maken van de bijzondere
materiaalsoorten, waaraan onze koloniën rijk zijn. Zij verduidelijkte, eerstens, dat
de Indische vezelcultuur en -bereiding zich verder kunnen ontwikkelen tot
volksbestaansmiddelen en tevens, hoe schitterend de proeven zijn van dat deel der
Inlandsche kunstnijverheid, bij de beoefening waarvan vezelstoffen benut worden.
Bij de verschillende soorten van stengel-, bast-, vrucht- en bladvezels, die er
geëxposeerd zijn, bij de producten, die de ingewikkelde, accurate snelwerkster: de
machine geleverd heeft, maken hier de met primitieve hulpmiddelen geweven en
gevlochten artikelen als specimina van origineele volkskunst een zeer goed figuur.
Geen ander materiaal diende aanvankelijk den ruwen volksstammen van
woudstreken voor hun kleeding, dan geklopte boombast, welke eerst onversierd
was, later beschilderd werd, en waarvan enkele mooie stukken in deze tentoonstelling
opgenomen zijn. Het eerste weefsel van vroegere Alfoeren was samengesteld uit
bamboereepen, die men, om ze lenig en soepel te krijgen, eerst.... murw kauwen
moest. De aanwending van plantenvezels nam meer en meer toe. Op Ceram is,
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gelijk de uitgestalde weefselverzameling aanduidt, voor het maken zelfs van versierde
weefsels het palmblad in gebruik, dat eenvoudig aan reepen gescheurd wordt, welke
men met plantaardige kleurstoffen verft. Koffo of hennep en agavevezels waren
sinds overoude tijden op Celebes en de Sangi- en Talaoer-eilanden bekend als
weefselmateriaal. En wijd en zijd in Indië was de kapas of katoen een gewaardeerde
grondstof.
De weeftechniek is immer dezelfde gebleven; het ornament kreeg bij de nijveren
een groote beteekenis; het kleurprocédé ontwikkelde zich. En zoo bevat de
vezeltentoonstelling tal van doeken, waarop het fraaie patroon òf door een bij-
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zondere schikking van draden, òf door het z.g. ikatten, - d.i. het plaatselijk omwinden
en kleuren van schering of inslag, vóór het eigenlijke weven - verkregen is. Van
deze merkwaardige kunst, die in Indië nog wijd verbreid is, bevat

GEVLOCHTEN TASCHJE.

de tentoonstelling vele voortreffelijke proeven, die een goed gedachte schikking van
standaardmotieven en een logische bijeenvoeging van kleuren aangeven. Op dit
gebied staat de bevolking van het eiland Soemba bovenaan. De te Amsterdam
geëxposeerde Soembasche sjaals waren volgens die ikatmethode vervaardigd, en
tonnen in warme kleuren een streng geometrisch opgevat patroon van mensch- en
dierfiguren. Maar ook uit het overige deel van den Timor-Archipel zijn hier proeven
van ikat-kunst bijeengebracht, en zoo noemen we b.v. de Rottineesche doeken,
welke door hun randversieringen sterk gelijken op de oude chinés van Britsch-Indië,
van waar de ikat-techniek voor een deel naar den Indischen Archipel moet zijn
overgebracht.

WEEFSTER AAN HAAR PRIMITIEF WEEFGETOUW.

De kleine verzameling vlechtwerk, uit Soerabaja gezonden, waar eenige maanden
geleden het vezelcongres heeft plaats gehad, is gelukkig aangevuld kunnen worden
met collecties, o.a. van ‘Boeatan’.
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De vezelstoffen, welke op de tentoonstelling het best door vlechtwerk
vertegenwoordigd worden, zijn: pandan en biezen. Wat er is, geeft eigenlijk nog
een te beknopt overzicht van de Indische vlechtnijverheid, die toch op een vrij groote
ontwikkelingshoogte staat. We missen bijvoorbeeld Borneosche mandjes met
schitterend patroon van diagonaal vlechtsel, Celebaansche matten van
gecompliceerde motieven, Indragirische doozen, waarop tot verkrijging van het
wit-op-zwart patroon een curieuze uitsparingstechniek is toegepast, enz. Blijkens
de uitgestalde artikelen echter heeft ‘Boeatan’ een goed geslaagde poging gedaan
met de toepassing van de Indische vlechtkunst, de toepassing, waarbij, met het oog
op het debiet, de juiste bestemming van het voorwerp vooropgesteld dient te worden.
De richtige, voor het praktische gebruik van nut zijnde toepassing eener bekoorlijke
volkskunst, zonder hiervan de origineele, karakteristieke artisticiteit aan te tasten,
is de groote puzzle van de sociaal-economische en technisch-artistieke verheffing
van inheemsche nijverheid. Het komt ons voor, dat ‘Boeatan’ den aanvang der
oplossing van dit zoo moeilijke vraagstuk heeft aange-
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geven; de geëxposeerde proeven toonen althans, hoe gelukkig deze vereeniging
geweest is in haar aanwijzingen tot toepassing van vlechtkunst, en hoe in ieder
geval met dezen arbeid het streven tot het verkrijgen van superieure, correct
vervaardigde, konkurrenzfähige

TIMOREESCH VLECHTPATROON.

artikelen hand in hand moet gaan.
Misschien hebben weinige tentoonstellingen zulk een scherpe grens gesteld
tusschen de taak van de machine en het arbeidsveld van den handwerker, als deze
Amsterdamsche tentoonstelling nu deed. Zij gaf 't zoo duidelijk aan: het product
voor dagelijksch gebruik (touw, papier, e.d.) voor de machinale bereiding, de
luxe-weefkunst, de vlechtkunst voor den handenarbeid. Alles te zamen genomen,
demonstreerde zij - en

ATJEHSCH VLECHTPATROON.

dat is de zeer sympathieke zijde ervan -, de richting, waarin zou moeten worden
voortgewerkt, om bij bevordering van Inlandsche nijverheid en kunstnijverheid
meerdere, gunstige resultaten te kunnen verkrijgen.
J.E.J.

Sint Lucas.
De Lucas-tentoonstelling was ditmaal zonder veel extravagante kunst. Er hingen
geen schilderijen of teekeningen die den aandacht trokken door buitengewone
schoonheid of.... leelijkheid, door het gewaagde van behandeling of onderwerp.
Toch waren er een paar kunstwerken, van Gestel naar ik meen, voegzaamheidshalve
opgeborgen, de naaktstudies van Jan Sluyters had de conservator zeker laten
hangen, overtuigd dat zij bezwaarlijk iemands zinnen konden verstoren, en dus niet
in de termen vielen om tot de prikkelschilderijen gerekend te worden.
Nu wij toch even dit kiesche onderwerp aanroeren wil het mij toeschijnen dat het
voor den heer Baard al even moeilijk gaat worden als voor den politieagent die de
Deensche beeldjes bekeurde, om te sanctioneeren wat al dan niet door den beugel
kan. Zouden wij zooveel deugdzamer (?) geworden zijn dan onze voorvaderen? Dr.
E.W. Bredt geeft een anderen oorzaak in zijn zeer lezenswaardige boekje: ‘Sittliche
oder Unsittliche Kunst?’ uitgegeven bij R. Piper en Co. te Munchen. Hij betoogt aan
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de hand van tal van beelden en schilderijen van vroeger tijd, dat de aesthetiesche
ontwikkeling van den hedendaagschen mensch verre beneden die van vroeger
stond.
Zeker zit hier iets waars in en vermoeden wij dat nòch een Venus van Milo, nòch
een David van Donatello, nòch een Adam en Eva van Van Eyck en zoovele
teekeningen van Boucher e.a., in hun tijd aan iemand aanstoot gegeven zullen
hebben.
Of dit nu getuigt van het hoogere kunstbegrip dat men vroeger had, en waardoor
men de schoonheid van den naakten mensch wist te waardeeren, 't kan zijn; maar,
zegt Dr. Bredt verder, voor de beoordeeling van een kunstwerk komt niet in de eerste
plaats het onderwerp in aanmerking doch wel de wijze waarop dit behandeld is.
Hij gaat hierin zelfs zoo ver, dat hij schrijft: ‘Ein auch literarisch hochste-
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hendes Werk von erotischem Gehalt wird dann nicht zu bekämpfen sein, wenn es
typografisch meisterlich hergestellt ist, wenn es auf vorzüglichem Papier gedruckt
ist und wenn auch etwaige Illustrationen von Künstlerhand herrühren, so dasz das
Ganze von unzweifelhaft hohem buchkünstlerischen Werte ist, wenn es auch
technisch das Bestmögliche darstellt’.
Ongetwijfeld slaat dit op uitgaven als door Von Bayros, Choisy le Conin, Beardsley
e.a. geïllustreerd, en, waar wij de begaafdheid dezer kunstenaars niet onderschatten
willen, daar mogen wij toch niet verhelen dat zij in zeker opzicht ‘vergif met suiker’
en kunnen wij wel betreuren dat zij juist aan dergelijke onderwerpen den voorkeur
gaven. Zoo ook zal er voor velen, het onderwerp moge voor Dr. Bredt nòch zoo
ondergeschikt blijven aan de uitdrukkingswijze, iets zijn dat tegenstaat in het
uitbeelden der wereld waarin schilders als Van der Hem en Gestel ons verplaatsen.
Zeker, Van der Hem vooral beschikt over een gemakkelijkheid van werken, weet
expressies en gebaren goed uit te drukken, suggereert ons zelfs den zwoelen,
weeken atmosfeer; maar met al zijn technische vaardigheid, zijn artistieke
begaafdheid, kunnen wij den zuiver uiterlijken kant niet van zijn onderwerp losmaken.
Al zal niemand er toe komen een schilderij als de Tzigane als onvoegzaam te
weren, toch komt het er eerder voor in aanmerking dan een spiernaakte Adam en
Eva van Van Eyck, dan een Grieksche Discuswerper, waartegen de kapelaan te
Wageningen onlangs te velde trok.
Maar laat ons terugkeeren tot St. Lucas waar mij onder het vele, gewone en
middelmatige, toch enkele dingen zijn bijgebleven door hunne ongewone kwaliteiten.
Zoo Jan Sluyters' schreiende baby, die leelijk, foei leelijk zelfs is, een kleine sater
gelijk, maar voortreffelijk gezien en knap gedaan. Nog liever echter is mij zijn
kinderportret, dat in houding zoo echt is, en in voordracht zoo juist en raak.
Graaflands werk valt ook op, er zit iets frisch en pétillants in, maar daarbij een
zekere handige, vlotte gemanierdheid. Wij zouden meer van hem moeten zien om
te weten of hij nog iets anders kan.
Henk Meijer toont zich denzelfden serieusen teekenaar van het naaktstudietje
der tentoonstelling in de studenten-societeit. Zijn portret van Mej. S. is bijzonder fijn
en beschaafd. Een andere Meijer, dien ik hier vind, Salomon, heeft een zonderling
talent. Ik herinner mij van hem de uitbeelding van een, in wezen allerleelijkste
hoedendoos, waar een kat uit kwam kijken. Het was niet tot ‘een ding’ geworden,
maar wel was het o p g e m e r k t tot in de kleinste finesses. Zoo ook nu zijn
krentenbroodje op een bedrukt(?) Japansch bord, waarbij minder het geheel zijn
aandacht heeft getrokken, dan wel de figuratie op het bord, en al de krentjes in het
bolletje. Zijn wijze van zien is echter heel persoonlijk, wat ook aan zijn andere
inzending te bespeuren is.
Solide en fijn van kleur was een stilleven van Noordewier en een van Van der
Plas; Mej. v. Regteren Altena had er een aardige frissche pastel van een paar
Noorsche schoentjes, van Tamson was er een vlotte buitenteekening met pastel
en zoo zouden wij voort kunnen gaan en namen noemen van hen, die bewezen dat
men het waarlijk nòch in eene nog nooit beproefde schilderwijze nòch in een pikant
onderwerp behoeft te zoeken om iets boeiends te maken.
Dit zoeken naar iets anders, het kan zijn nut hebben om niet in sleur te vervallen,
maar het ontaardt al te gauw in een ‘prinzipienreiterei’ waarbij het verstand het
gevoel beheerscht en de man die het bedacht heeft, in de plaats treedt van den
kunstenaar die ontroerd werd, die genoot van de kleuren of lijnen van zijn stilleven,
van zijn landschap of wat ook, en hiervan den indruk wil weergeven.
Maar wij leven nu eenmaal in een tijd van zoeken en tasten.
R.W.P. JR.
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Isaäc Israëls. In de kunstzaal Meylink.
Deze nieuwe kunstzaal te Rotterdam opent met een tentoonstelling van 24
schilderijen van Isaäc Israëls. Impressie-werk. Teer- en tevens sterk-expressieve
kleurstemmings-impressies, krachtige indrukken van kleur en actie. In zijn soberste,
zijn meest grijze dingen, die het voornaamste karakter dragen, herinnert zijn kleur
aan die van Whistler, maar er is in zijn grijs gamma even een warmer kleur-motief
gevoegd; nochtans bereikt deze kleur nooit het sterke, het felle, maar is altijd
gedistingeerd vergrijsd. Waar men die distinctie mist, is hij, ondanks zijn knappe
expressievermogen, minder persoonlijk, veel minder boeiend.

DE ONTMOETING. (NAAR SCHILDERIJ VAN ISAÄC ISRAËLS).

Zijn impressies, zoo zuiver en krachtig mogelijk, met de minste middelen uit te
drukken, is wel het streven van dezen artiest. Hij geeft het teere van een
donker-violetten hoed boven een gris-perle toiletje, tegen wazig verschiet van
boomen; de weelde, de verrukking dezer teerfijne kleur-combinatie, omwaasd door
de atmosfeer. Hij geeft het gedistingeerde van één enkele dofwarme kleur in een
grijs gamma, bijvoorbeeld van een zwarte japon in grijze omgeving, waarin
warmdonker de gelaatskleur domineert, of de kleur van een lint of de gloed van een
kleurige stof, zooals de roode blouse van de neerhurkende coupeuse bij het passen
van een japon; - van dit werk vindt men hierbij de reproductie, echter is het contrast
van licht en donker hier sterker dan op het schilderij. Of hij geeft het mooie donker
van een paar figuurtjes, dametjes, gezeten op een bank in de blankheid der
atmosfeer. Of het als vogelveeren teer-kleurige van een dameshoed boven donker
haar (16). Het blanke van een blond Hollandsch dienstmeisje in lichte japon tegen
grijzen tonigen achtergrond. Het gedistingeerde van een wit-kanten kraag op een
zwart-fluweelen mantel, dien een deftig kindje draagt, wandelende in het park. Het
aristocratische in heel de houding, in de actie, in den blik, geeft hij even sterk als
het grof-wufte van een straat-deern. Dit raak expressieve, deze krachtige
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karakter-uitbeelding, bereikt hij met een enkelen verfveeg, met een paar smeren
en een kranig vast geteekende lijn.
A.Z.
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C.A. Lion Cachet
door R.W.P. de Vries jr.
‘In these latter days a distinction has been made between fine and
decorative art, the man who paints a picture esteeming himself an
altogether superior person to a designer of ornament.’
F. EDWARD HULME.
In de dagen vóór men veel praatte, schreef, en vergaderde over ambachts- en
nijverheidskunst, vóór er iets gaande was, van wat men heden ten dage
kunst-nijverheids-b e w e g i n g pleegt te noemen, (al weten de ingewijden wel beter,
n.l. dat er niet de minste beweging in zit) toen waren er enkelen, die een, zij het ook
nog niet zuiver omlijnd, begrip hadden van een versiering, welke waarlijk één geheel
vormt met het voorwerp, waarop zij aangebracht is.
Vóór dien was versieren meestal opsmukken, omdat de ornamentatie, hetzij in
schilderwerk, hetzij in relief, alle verband miste tot het ding-zelf, en door hare
geaardheid bovendien te veel de aandacht tot zich trok ten koste van het te versieren
voorwerp.
In dien tijd nu, toen men er nog niet zoo zwaar over redeneerde als thans, waren
er toch menschen, die voelden dat op een vaas geen landschap geschilderd moest
worden, dat een oorkonde geen teekeningmoest zijn als een andere, met alleen
wat ruimte in de lucht om de tekst te kunnen plaatsen, dat een kalender geen
schilderij moest zijn met ruimte voor een maandblokje, kortom zij waren zoo iets als
de padvinders op het terrein der versierende kunsten.

C.A. LION CACHET.

(1912.)

En als ik u nu namen noem uit dezen tijd dan moeten het in de eerste plaats zijn
die van Colenbrander, van Mendes da Costa, Dijsselhof, Nieuwenhuis, Lion Cachet.
Lion Cachet, de jongste uit dezen bond, is zeker niet de minst belangrijke, omdat
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hij aan zijn zeer voornamen smaak de eigenschap paart telkens nieuwe wegen te
zoeken om op exquise wijze zijn materialen te versieren.
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V e r s i e r e n is echter maar ten deele juist, wij zouden hiervoor wellicht beter
b e w e r k e n kunnen zeggen. Versieren toch duidt alleen op het uiterlijk, van daar
ook dat jonge lieden, zoowel dametjes als heertjes, die met ijver en plichtsbetrachting
een kunstnijverheids- of soortgelijke school doorloopen hebben, zich vestigen als
s i e r -kunstenares en s i e r kunstenaar, daarmede onwillekeurig te kennen gevende,
dat zij eigenlijk geen enkel v a k in den waren zin des woords verstaan.

C.A. LION CACHET, NAAR EEN STUDIE VAN G.W. DIJSSELHOF.

(1889).

Immers vroeger was iemand, die een meubel maakte, en zoo hij in zijn ambacht
zeer bekwaam was, een mr. meubelmaker of schrijnwerker; het m a k e n der dingen
was toen ook hoofdzaak en het sieren... kwam eigenlijk al werkende, het was een
vervolmaken van den vorm en geenszins een los opbrengen van eenigen tooi. De
versiering volgde dan ook feitelijk uit de bewerking.
Bij Cachet nu doet zich het gelukkig verschijnsel voor, dat ook hij voor zijn
meubelen, zijn lappen, zijn marmerplaten niet alleen een teekening maakt, die er
den uiterlijken vorm van bepaalt, maar dat hij steeds naar een werkwijze zoekt, die
geheel uit het materiaal voortkomt.
Batikken bijv. is nu een woord, waarmede het eerste het beste bakvischje gewillig
omspringt, ja misschien heeft ze zelf wel het canapékussen uit haar mama's boudoir
bebatikt, immers onder de ‘liebhaber künste’ is sinds eenigen tijd ook batikken
opgenomen; voorts heeft men tegenwoordig batik-f a b r i e k e n waar ‘moderne
batiks’ worden gemaakt; doch een twintig jaar terug was het praktische gebruik, dat
wij van deze techniek kunnen maken onbekend en vergis ik mij niet al te zeer dan
was het Cachet, die voor een oorkonde voor professor Moleschot haar het eerste
toepaste. Hij meende en terecht, dat zoo'n oorkonde een onvergankelijk ding
behoorde te zijn, dat de teekening met het perkament of de stof, (zijn oorkonde was
op zijde), één geheel moest uitmaken, en dus niet o p s c h i l d e r e n , maar intrekken
der verf de beste werkwijze was. Hij zocht en nam proeven in samenwerking met
Dijsselhof en kwam tot het resultaat van de gedeeltelijke waschafdekking en
dóór-en-dóór-verving, waarmede Dijsselhof, dat zoo wondervolle scherm met de
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parelhoenders zou maken, en nog iets later in technisch raffinement Lebeau zulke
schitterend ornamentale lappen zou ontwer-
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pen, terwijl Cachet zelf er tal van perkamentbanden door zou verluchten.
Deze oorkonde voor Prof. Moleschott, voor wien Dijsselhof en Th. Nieuwenhuis
er ook een ontwierpen, deed Cachet dadelijk kennen als iemand, die op een
ongewone wijze zijn vlak wist te versieren.
Jan Veth schreef destijds (1892):
‘Nog grooter verrassing was mij het derde ontwerp, door Lion Cachet, een artiest
wiens werk ik nog niet kende.

KALENDER VOOR DE MEERBODE. HOUTSNEDE

1893.

‘De tekst van de opdracht, die met geserreerde letters in een fond van delikate
kleurwissching is aangebracht, wordt omlijst door een breeden rand van Oostersch
karakter in vorm en kleur, waarin de artiest den ‘kringloop des levens’ heeft willen
verbeelden, beginnende onderaan met embryonaire vormen, die langs de
binnenkanten zich ontwikkelen tot saamgestelde figuren in grillige levensvormen,
heengewerkt door een precieuse orchidee-ornamentatie. Terwijl dit compliqué van
de omlijsting van boven wordt opgehouden door een vaster lijnenstaketsel, waarin
de kroon van twee gesystematizeerde vogels, die als dragers naast een wapen,
zich ter wederzijde buigen voor de wijsheid die als uil wordt afgebeeld.
‘Half Chaldeeuwsch, half Javaansch van aspect, doet dit ontwerp in zijn kantig
gebatikte teekening, zich op den zuiveren witten lap voor als iets van buitengewone
voornaamheid, waaraan zelfs een zekere hoogheid niet ontbreekt.’
Hoewel het zeer waarschijnlijk is, dat deze drie kunstenaars, die langen tijd
gezamenlijk werkten, invloed op elkaar uitoefenden, en in Cachets opvattingen de
ondergrond van den ouderen meer kalm overleggenden Dijsselhof merkbaar zal
zijn, in zijn versieringen, in zijn motieven en zijn groepeering hiervan, toont hij zich
toch dadelijk een geheel op zich zelf staand kunstenaar.
Direct ornamentaal, in den engen zin des woords, zijn die eerste ontwerpen van
hem niet, geheel tot ornament zijn z'n motieven nog niet verwerkt, en een kalender
als die voor de Meerbode zou men zelfs een ding kunnen noemen, dat ook als
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compositie ietwat losjes in elkaar zit, maar toch, (men moet nagaan, dat ze reeds
dateert van 1893) spreekt er een persoonlijkheid uit, dezelfde die wij ook terugvinden
in het diploma voor de boekhandel-tentoonstelling van 1892. Zijn Meerbode-kalender
was dan ook niet maar een gril, doch een opvatting, deels voortgekomen uit een
toen ook nog weinig beoefende houtsneekunst, een beginsel zoo men wil, dat zich
later zou ontwikkelen, vervol-
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maken, en.... geheel onbedorven blijven van de strooming der ‘moderne’ sierkunst.
Het is wel opmerkelijk, dat de geheele moderne kunstnijverheidsbeweging, die in
het aller simpelste haar uiting vond, zoowel aan Cachet als aan Dijsselhoff en
Nieuwenhuis totaal voorbij gegaan is. Vooral Cachet's werk heeft er nooit merkbaren
invloed van ondervonden: zijn natuur, zijn fantasie waren hiervoor te rijk, te levendig.
Hij was belust op schoone vormen en mooie kleur-combinaties, en waar zijn vernuft
eenige voeding

DIPLOMA VAN DE BOEKHANDEL-TENTOONSTELLING. HOUTSNEDE

(1892).

noodig had, die hij bezwaarlijk bij de ‘moderne meubelontwerpers’ kon vinden, daar
zocht hij bij de Gothiekers, bij de Japanners, en bij de Perzen.
In den vorm der kredenzen uit de middeneeuwen vond hij meer van zijn gading;
menig getorste poot herinnert er even aan, en niet minder trof hem het inlegwerk
der Japanners, en de koperen vazen, helmen, schilden en later de tegels en het
aardewerk der Perzische virtuozen. Wat echter naast zijn geestelijke voorouders
op Cachet ingewerkt heeft, is de bearbeiding van het materiaal, waar hij telkens
nieuwe oplossingen voor zocht. Niet tevreden met het gebruikelijke, probeerde hij
iets anders wanneer hij meende daardoor een beter effect te kunnen bereiken. Het
sterkst komt dit uit in de bewerking van het marmer, dat hij o.a. gebruikte als
bekleeding bij de laatste booten voor de Maatschappij ‘Nederland.’ Weinigen toch
zouden op de gedachte gekomen zijn, marmer met lood te incustreeren en daarna
gedeeltelijk te vergulden, evenmin om het marmer ruw te bijten, waardoor de hardere
aderen bleven staan, die dan als strakke lijnen de verguld korrelligen fond even
verlevendigden. Zoo zijn er meer voorbeelden van een genialen durf, die echter
een logische redeneering tot ondergrond heeft, hoewel voor menigeen niet zoo
gansch doorgrondelijk als het werk der principen-volle kunstnijveraars.
Zijn logica drijft hem, steeds zooveel mogelijk voordeel te trekken van de
eigenaardigheden van zijn materiaal en van de meest directe wijze om dit te
bewerken. Zoo waren zijn eerste houtsneden, in den volsten zin des
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woords in het hout gesneden; de rand om zijn Meerbode-kalender, een soort franje,
is alleen verkregen door de steken van een gudsje. Ook de letters zijn niet geteekend
en daarna nagevolgd met gudsje of burijn, maar ‘ontstaan’ terwijl de fond werd
uitgediept. Gij ziet het, dit is niet het maken van o n t w e r p e n , zooals dit veelal
opgevat wordt en op scholen onderwezen; het is de directe bewerking van
verschillende materialen, waarbij het ondoenlijk is o p p a p i e r reeds een zuiver
compleet ontwerp te maken. Slechts de schets, de hoofdgedachte kan men dan
aangeven en zoo de ontwerper ook tevens de uitvoerder is, als bij het maken van
houtsneden, batiks, litho's, snijwerk, zal al werkende de gedachte belichaamd
worden, is het zelfs niet onmogelijk, dat het eerste plan zich wijzigt, omdat het
materiaal eischen stelt, die op het papier niet zóó gevoeld worden.
Alleen op die wijze kan het resultaat dan ook geheel het werk van den kunstenaar,
een werk van hem zelf worden; terwijl hij anders niet meer is dan de leider, die het
uitdacht, aangaf hoe het zijn moest, maar er ten slotte geen hand aan gehad heeft.
Voor een kunstenaar die zelf werkt, zit hier een zekere onvoldaanheid in en het
verwondert mij ook niet, dat in zijn zoo gecompliceerde kamer- en
schepenbetimmeringen d i e onderdeelen in zoo'n groot werk Cachet het liefst zijn,
welke hij geheel zelf maakte: als een gebatikt perkamenten schoorsteenstuk, een
zelf gesneden paneeltje, enz. Het is begrijpelijk, want hierin heeft hij al werkende,
zich laten gaan, zijn oorspronkelijken opzet gericht naar de lijnen die bijv. de
vloeiende was aangaf, zijn kleuren hoewel in aanvang vastgesteld, gewijzigd naar
dat het hem in de tegenstellingen beter leek, kortom het ding gemaakt, zooals hij
het zich gedacht had, maar al werkende die gedachte zuiverder gepreciseerd, dan
een teekening vooraf had kunnen doen.

STOEL MET GEBATIKTEN RUG EN ZITTING.

Bij een groote opdracht is het natuurlijk onmogelijk persoonlijk het werk geheel
uit te voeren, maar dan zal hij het toch zóó ontwerpen, dat de uitvoering aan een
ander overgelaten kan worden en zelfs partij weten te trekken van de eigenaardige
eigenschappen, die de machine biedt, wanneer zij een of ander onderdeel moet

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

verveelvuldigen, terwijl zijn werk dan zóó zal zijn, dat het geen handwerk lijkt, maar
zuiver machinaal en op zulk een wijze uitgevoerd, dat de machine er eigenlijk niets
aan verknoeien kon.
Na zijn houtsneden, de Meerbode-kalender, het diploma voor den boekhandel en
andere, toonde hij op een zwart- en wit-tentoonstelling der toentijds bloeiende
‘Nederlandsche Etsclub’, dat op den lithografischen steen niet enkel met krijt en
pen, maar ook met penseel en tusch verrassende resultaten te
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verkrijgen waren. Zijn Marker-meisje, zijn ‘Pauwenveertje’ zij deden zien, dat hij
wilde profiteeren van den inzuigenden steen, die ongetwijfeld rijkere effecten toelaat,
dan de korrelige krijtlijn, of de gegreinde tint. Deze litho's waren behalve hun
technische eigenaardigheid, in hun opvatting ook ongewoon aan wat men gewend
was; nog sterker kwam dit uit bij een groote litho ‘de Barmhartige Samaritaan, als
ik mij niet vergis oorspronkelijk bedoeld voor de serie Bijbelsche prenten, deels door
Josselin de Jong, deels door Marius Bauer ontworpen. De ‘Barmhartige Samaritaan’
van Cachet was echter meer een soort muurschildering geworden. Het was een
decoratieve verdeeling van het vlak, waarbij hij met een bijzondere voorliefde de
details had verzorgd; zoowel de planten op den voorgrond als de jas van den
barmhartigen man, ze waren tot schatten van ornament geworden. Cachet is dan
ook vóór alles ornamentist, soms wel, vooral in zijn eerste werk, van een te groote
overweldiging. Menigeen zal zich het omslag van het goed bedoelde tijdschrift ‘de
Kunstwereld’ herinneren, dat van een overvloed van ornament getuigt, die aan het
geheel wel eenigszins afbreuk doet en daardoor niet de juiste

MARMER INGELEGD MET LOOD. VESTIBULE IN DE WONING VAN DEN HEER DENTZ VAN SCHAICK.

waarde geeft aan de letters der tekst, welke toch het voornaamste moeten zijn. Dat
dit omslag, mogelijk door zijn buitennissigheid, wel opmerkelijk was, bewijst dat de
teekenaar van den ‘Spectator’ er aanleiding in vond het te persifleeren; het was ook
misschien meer een durf, zij het ook een frissche, fikse durf, dan het resultaat van
overweging. Trouwens dit heeft Cachet wel meer in zijn eerste werk, dat soms meer
een spontane uiting is dan de bezonnenheid van een kalmen geest. Er zat in die
dagen een wilde werklust in hem. Zoo zelfs dat toen zijn werk in den beginne nog
weinig succes had, men het misschien ook niet mooi vond, en hij t o c h wilde werken,
hij niets beters wist te doen, dan kalenderbladen in hout te snijden, af te drukken
en iedere maand aan zijn vrienden en kennissen toe te zenden. Deze zeker zeer
oorspronkelijke kalender, waarbij dus zelfs de moeite
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bespaard werd van het zelf afscheuren, beleefde echter niet een vol jaar. Na eenige
maanden werd helaas die moeizame en tijdroovende arbeid gestaakt. Intusschen
zou de firma Van Wisselingh, waarschijnlijk door Cachet's voorbeeld op de gedachte
gekomen, een kalender uitgeven, waarvoor Dijsselhof, Nieuwenhuis en Cachet
ieder een viertal maandbladen zouden ontwerpen. Zeer duidelijk is nu juist in deze
kalender het verschil in opvatting tusschen deze drie kunstenaars op te merken.

TEGELFRIES MET GEDEELTE VAN FILIGRAIN SPIEGELLIJSTJE.

Cachet is daarin misschien de meest persoonlijke, maar tevens minst bezonnene.
Zijn bladeren waren mooi van kleur, mooi van lijnensamenstel, maar zij waren het
minst van alle: kalenderbladen. Wel waren ze fijn en voornaam en kunnen wij
begrijpen, dat iemand als Jacques van Looy zich gedrongen voelde zijn indruk van
dezen kalender weer te geven met:
Jan

Vuur-vonk en naald-groen, groei in wacht
bevroren;

Feb.

Lektuur en weefsels achter troeble ruiten:

Mrt.

't Stoutmoedig onkruid waagt het al te
tuiten

Apr.

't Paasch-bloemig veil gaat, en gezoem
vraagt hooren.

Mei.

't Bebloesemd blauw doorgeerd van
veêrge koren

Juni.

Heldhaft'gen zomer toe; petale' als luiten

Juli.

Roemen den rank en 't rijpen, heilgend
't muiten:

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

Aug.

Der hóoge kleuren schal in 't
zonne-smoren.

Sept.

Voldragenheid en ook wat stil geween...

Okt.

't Verstarren komt en daarmeê 't rits'lig
glijen

Nov.

In mos- en nevel-droom, in 't ras voorbije;

Dec.

IJs-ster'ge nacht en voedsel voor elkeen.

Zoo laten kunstnaars op broos blad na blad,
Belofte en daad neêr tot 'n jaar-weelgen schat.

Dit neemt toch niet weg, dat uit grafisch oogpunt beschouwd vooral Cachet's bladen
niet zeer sterk waren. Zijn drang tot scheppen was echter geweldig, hij deed en
probeerde van alles, en ieder werk, dat hij ondernam of te ondernemen kreeg was
voor hem een nieuwe gelegenheid om zich te oefenen.
Het klinkt misschien wat zonderling, maar onze kunstnijveren, zij moeten studeeren
aan hunne opdrachten; zij kunnen zelden uit eigen beurs op groote schaal eens
proefnemingen gaan doen, eens dingen gaan maken. En doen zij dit niet, dan blijft
hun
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SCHOORSTEEN IN HET SALON VAN DEN HEER DENTZ VAN SCHAICK.

meeste werk slechts op het papier, en kunnen zij zelve ter nauwernood, een ander
heelemaal niet, het effect berekenen, dat hun ontwerp in uitvoering maken zal. Velen
zullen dit waarschijnlijk niet erkennen, en gaarne beweren, dat zij vooruit zuiver
wisten hoe hun werk er uit zou zien, maar ik verklaar u dat dit niet waar is, slechts
bij zeer veel routine is dit mogelijk en dan nog niet eens, wanneer men telkens voor
zich zelf naar nieuwe oplossingen, nieuwe technieken en toepassingen zoekt.
Hoe kan een teekenaar voor behangselpatronen, om een voorbeeld te noemen,
over zijn werk oordeelen, als hij er niet eens een geheele wand mede beplakt ziet,
hoe een ontwerper van een tapijt, als hij niet zijn kleur ziet in de dikke pluizige stof,
die een geheel ander effect geeft, dan de matte dekverf op papier. Stel u eens voor
een man die een lamp ontwerpt, een voorwerp dus dat van meer dan eene zijde
bezien een goed effect moet maken, en alleen zijn teekening in twee projecties
heeft neergeschreven. Voor zoo iemand, tenzij reeds veel werk van hem is
uitgevoerd, zal het ding zelf ongetwijfeld nog een verrassing zijn. Wie zelf werkt zal
dit uit ondervinding weten; daarom herhaal ik, is het voor onze kunstnijveren zoo
noodig, dat zij opdrachten krijgen, dan kunnen zij hunne gedachten belichamen,
kunnen zij studeeren, en wat zij aan het eene geleerd hebben bij het andere
toepassen of verbeteren.
In Cachet zat, wij zeiden het reeds, een drang om velerlei te doen, en het geviel
omstreeks dien tijd, dat de firma Van Wisselingh aan hare kunstzaak een afdeeling
voor kunstnijverheid verbond, die onder leiding kwam te staan van het driemanschap
Dijssel-
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hof, Nieuwenhuis en

SCHOORSTEEN IN EEN KAMER VAN MEVR. DENTZ VAN SCHAICK.

Cachet. Hier konden deze drie kunstenaars, die allen een zelfde neiging naar betere
en schoonere vormen voor ons huisraad en onze woninginrichting in zich voelden,
hunne gedachten verwezenlijken.
En hoewel wederkeerig de samenspreking en samenwerking van invloed zal zijn
geweest behield toch ieders werk een eigen persoonlijk karakter, en zou men dat
van Dijsselhof bezwaarlijk verwarren met Nieuwenhuis' arbeid, noch dat van dezen
laatste met Cachet's scheppingen. Slechts in de degelijke, ernstige en overdachte
wijze, waarop zij hun materiaal bewerkten, hadden zij overeenkomst, maar in vormen
en ornamentatie liepen deze drie werkers zeer uiteen. Cachet is in zijn meubelen
bovenal den ornamentist. Hij houdt ervan zijn houten kastpaneelen met figuren van
ander kleurig hout in te leggen; hij laat niet gaarne een gelegenheid voorbijgaan om
eenig snijwerk aan tafelpoot, of armleuning aan te brengen en dit zelfs met wat goud
nog te verlevendigen, zoo zelfs, dat ik mij herinner de bekleeding van een tafelpoot
voor het tegen-aanschoppen van kinderbeentjes, welke bekleeding van leer met
koperen spijkertjes tot een ding van opmerkelijke schoonheid is geworden. Hij zoekt
bij voorkeur naar rijke effecten, niet poenerig of parvenuachtig, doch deftig, solide,
voornaam.... maar daarbij schitterend. Het hout dat hij dan gaarne verwerkt is
donkerkleurig, bruin, roodachtig, purper of zwart, met den mooien doffen tint, die
het door in den was wrijven krijgt, en tegen dien donker matten kleur, schitteren dan
de glimlichtjes van het snijwerk, de dof vergulde plekken van bladgoud, de glanzende
vakjes van koperbeslag. Die
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rijkdom van kleur en lijn in zijn meubelen is oorzaak, dat zij zich bijzonder goed
verdragen bij Perzische bronzen, bij Japansch cloisonné, bij Oostersche tapijten,
iets wat men bezwaarlijk van het werk veler moderne woning-inrichters getuigen
kan. Daarbij behooren een effen koehaar tapijtje met een geometrischen rand, en
vaas met cirkeltjes en vierkantjes; o zeer wetenschappelijk versierd, ja ernstig en
overdacht, zelfs zóó.... dat men wenschen zou dat zij eens iets maakten waar wat
aan ontbrak, maar waar ten minste ziel in zit, waar durf uit spreekt, al is het er dan
ook geheel naast. Cachet maakt ook wel eens een ding dat niet geworden is wat
het zijn moest, maar dan is het toch steeds een glorieuze poging.
Zijn werkkring in Van Wisselingh's kunstnijverheids-afdeeling bracht hem tot een
arbeid, die om zijn eigenaardigheid zoowel als om zijn gecompliceerdheid hier
vermelding verdient: tot de inrichting van de woning van Mr. Th.G. Dentz van Schaick
te Amsterdam.
Zijn eerste werk hier, curiositeits-halve willen wij het even aanstippen, was de
beschildering der achterzijden van een paar

DEURPANEEL VAN ‘ETERNIET’ IN DE KAMER VAN MEVR. DENTZ VAN SCHAICK.

Rozenburgsche vazen, die, wijl zij onversierd waren, slechts de fabrieksmerken in
den spiegel waar zij voorstonden, reflecteerden. Deze opdracht leidde er echter toe
daarna de betimmering van den schoorsteen eenigszins te wijzigen, en eenmaal
de schoorsteen veranderd, paste zij weinig in de omgeving, met het gevolg dat deze
dus èn door een prachtige groote boekenkast èn door een betimmering, door
schrijftafel en andere meubelen meer eenstemmig werd. Daar deze kamer het
voorste gedeelte van een suite was, gaf dit aanleiding om ook de achterkamer met
serre en een spreekkamertje waarin een fraaie verzameling Delftsch en Japansch
aardewerk huist, een zelfde cachet te geven. Toen de beneden verdieping gereed
was, wachtte boven een salon, met een zijvertrekje en later een damesboudoir
eveneens op betimmering en verfraaiïng. Waar het inwendige aldus in
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éénen geest werd opgebouwd daar mocht de toegang tot deze vertrekken,

‘LIERVOGEL’ IN GEPERST LEDER. (WANDBEKLEEDING VAN DE ‘GROTIUS’).

de vestibule en het trapportaal niet blijven in den stijl der alledag-woningen, en nam
Cachet ook tochtpui en portaal onder zijn artistieke hoede.
Men kan nagaan dat bij een dergelijke opdracht zich tal van oplossingen
voordeden, die Cachet gereede aanleiding gaven tot nieuwe vondsten. Nu eens
waren het de indeeling van de zonder bepaalde verhouding gebouwde woning, dan
weer de bijzondere eischen van bestemming der meubelen, of de voorwaarden,
noodzakelijk voor het meest praktische gebruik der vertrekken, die op een of andere
wijze in de uitvoering de richting aanwezen, waarin Cachet de oplossing zijner
problemen zoeken moest. Want de kunstnijverheidsman van heden, vooral hij wiens
gebied zich niet tot een enkel onderdeel beperkt, moet telkens rekening houden
(behalve met de beschikbare finanties), met tal van verschillende voorwaarden,
noodig voor de uitvoerbaarheid van zijn werk: als daar zijn o.a. behalve zijn materiaal,
de plaats die zijn meubel in de omgeving zal moeten innemen, het meest praktische
nut dat men er van trekken kan, de zoo mogelijk meest eenvoudige constructie.
Vooral aan Cachet's scheepsbetimmeringen voor de booten der Maatschappij
‘Nederland’, waarop wij nog nader terugkomen, zijn in deze vernuftige vindingen.
Wij wijzen slechts even op de door velen misschien onopgemerkte wijze, waarop
de greep der buffetladen is opgelost. Waar bij een scheepsbetimmering alles bij
uitstek praktisch zijn moet, en het bij een slingerend schip natuurlijk
aanbevelenswaardiger is een lade gemakkelijker dan aan een of twee knoppen of
handvatsels open te trekken, daar maakte Cachet langs den geheelen voorkant van
de lade een verdiepten greep voor de hand, waardoor natuurlijk de bruikbaarheid
enorm verhoogd werd.
Men concludeere hieruit niet, dat ik vernuft op den voorgrond wil stellen, ik stip
dit alleen aan, zoo ik hoop ter leering onzer jongeren, dat van den
nijverheidskunstenaar meer verlangd wordt dan louter versieren.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

De inrichting van het woonhuis van den heer Dentz van Schaick is, daar zij in
opdracht en uitvoering over vele jaren
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liep en er dan ook als zoodanig een zekere ontwikkelingsgang van Cachet's werk
in te bespeuren valt, wel een nadere bespreking waard.
De versiering der vestibule, waar in de marmerwanden een figuratie van ingelegd
lood is aangebracht, waarbinnen een klein ingehakt ornament door de licht- en
schaduwranden even een verlevendiging aanbrengt, is dadelijk reeds een voorbeeld
van goed begrepen waarde en plaatsing van het ornament ten opzichte van het
geheel, zoowel als van de zeer persoonlijke wijze om het materiaal te gebruiken en
te verfraaien. De tochtdeuren van glas-in-lood zijn met een ornamentatie van
plantmotieven en lierevogels versierd, een ornamentatie die voor Lion Cachet
kenmerkend is.

DETAIL VAN HOUTSNIJWERK AAN EEN STOEL.

De benedenkamers zijn statig en stemmig, waartoe de kleur van het coromandel
hout zeker wel bijdraagt, maar toch niet minder de bewerking, die rijk is, zonder
overlading. Tegenover den schoorsteen staat een zeer groote, den geheelen wand
vullende boekenkast, waarvan het vooruitspringende middenstuk twee prachtige
deurtjes heeft, versierd met de boekmerken van beroemde drukkers en uitgevers.
In snij- en inlegwerk van lichter hout, ivoor en metaal zien wij hier o.a. de
merkteekens van Aldus Manutius, van William Caxton, van Plantijn, van Blaauw,
van de Elsevier's en meerderen die de boekkunst tot schoonheid wisten te verheffen.
Een aangename verlevendiging geven deze schilden aan het groote vak van de
boekenkast, een schittering die toch geen afbreuk doet aan den ernst en rust van
het geheele meubel.
Dat de aard der vertrekken van merkbaren invloed behoort te zijn op de wijze van
inrichten, wij zouden het niet beter kunnen demonstreeren dan aan de kamers in
Mr. Dentz' huis. Zijn de studeerkamer en de daaraan volgende suite deftig met een
ingehouden soberheid in toon; de salon boven heeft bij haar voornaamheid een
rijkdom van aspect, die enorm is. De wandbekleeding boven een lagen donkerhouten
lambrizeering is van kurk geheel met bladgoud overtogen. Een verrassende vondst
van Cachet: een wand geheel van goud, en daar tegen Perzische tapijten
opgehangen; men zou vreezen en niet zonder reden iets parvenuachtigs te maken,
iets als pronkerige ijdeltuiterij. Het was een durf, maar Cachet heeft het gewaagd
en gewonnen, want het resultaat is schitterend, juist wat het zijn moet, rijk en
voornaam. De kleur van het bladgoud op de grove poreuze stof van het kurk, doet
denken aan klompen metaal. Een enkel onversierd vak van b l a d g o u d zou te
schel geweest zijn, maar juist het korrelige van het kurkoppervlak breekt die
eentonigheid, geeft een levendigheid aan den wand waartegen de kleurige Perzische
bidtapijten prachtig uitkomen.
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licht, op 't plafond, het vloerkleed en op den schoorsteen. Alles wat hij aan dezen
schoorsteen verwerkt heeft is van een stof, die op zich zelf reeds prachtig is, en van
een bewerking die de kwaliteiten van de stof juist tot hun recht doen komen. De
onderbouw is betrekkelijk eenvoudig, van licht geel bruin Joinville marmer, maar
sierlijk van lijn, daarboven zijn tegels die langs het spiegeltje een klimmend
leeuwenfries vormen, bekroond door een tableau met het Amsterdamsche wapen.
De bewerking van deze tegels echter is voor Cachet weder opmerkelijk. Niet tevreden
met den vlakken opgeschilderden tegel, die dof wat doodsch, en glimmend hinderlijk
kan zijn, wilde hij een vlakken tegel hebben maar toch met eenig relief; de kleur
moest er ook niet opgestreken zijn maar evenals bij batikken op perkament, waar
wel eens een walletje van was om een te verwen gedeelte wordt gezet, er op
bezonken. Hij zocht en probeerde en bereikte ten slotte met looden mallen, waarin
de teekening gemaakt werd, en het inspuiten der ongeglazuurde tegels met verf,
een resultaat dat verrassend is. De glimmende lijnen van het afgedropen glazuur
langs de teekening geven een speling tegen de dofbruine vakken van het ornament
zelf. Het is een gelukkige oplossing die misschien nog tot iets anders leiden zal,
maar zooals zij daar is, reeds als een aanwinst in onze versieringstechniek
beschouwd mag worden. Het is nu wel natuurlijk niet alleen dit procédé, waaraan
het effect te danken is, want een ander had er waarschijnlijk niet dàt mede bereikt,
wat Cachet verkreeg, maar evenals hij in het batikken een nieuwe uitstekend
bruikbare werkwijze deed kennen, zoo lijkt mij dit tegelversieren voor velerlei te
benutten.
De tegelversiering omsluit een spiegeltje, waarvan de lijst ook weder een bewijs
is hoe de goede toepassing eener techniek, het gebruik maken der eigenschappen
van een materiaal een niet te versmaden factor is

GLAS-IN-LOOD VENSTER VOOR PATRIJSPOORT OP ‘DE GROTIUS’.

om iets moois te verkrijgen. Wij kennen allen het Zeeuwsche, en Zaansche
zilverfiligrain met zijn gekartelde draden, of zijn uitgezaagde lijntjes, bijeen gehouden
door glinsterende knopjes, maar niemand zal er aan gedacht hebben dit tot zuiver
ornament te buigen en dan te bevestigen, iets in te leggen, in donker
coromandelhout. Toch is de techniek zeer eenvoudig, en logisch, zelfs zeer oud,
want die oude pijpenfoudralen onzer grootouders waren dikwijls met figuren van
glinsterend koper ingelegd. Wat Cachet er mede bereikte: het is als de schittering
van fijne kant over zwart fluweel, waar men van naderbij dan bovendien nog die
fijne, subtiele figuurtjes, vogeltjes en ornamentjes in zien kan, want het is niet alleen
het effect van het geheel, ook de rijkdom der detailleering die hier bekoort.
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ROOKSALON OP ‘DE GROTIUS’.

hangt en waaromheen in een cirkel kleine gloeilichtjes zijn aangebracht, waarvan
het licht getemperd kan worden door à jour bewerkte bronzen dopjes - ik mocht dan
niet verzuimen uw aandacht te vestigen op de meubelen, op de stoelen met een
rijkdom van snijwerk, zooals alleen een Chineesch meubel dat hebben kan, op het
plafond dat in verschillende vakken verdeeld, zeer mooie ornament-gedeelten heeft
en nog minder op het tapijt dat door een kleurcombinatie van wit, bruin, zwart en
indigo, onverbleekbare natuurkleuren met het prachtige blauw der Javaansche
sarongs, tot een groote voornaamheid is geworden, en, waar de smetteloos witte
rand haast te teer zou zijn om met voeten te betreden, daar heeft Cachet als een
afdruksel van hondenpootjes er licht bruine figuurtjes in doen weven.
Tusschen Cachet's eerste werk in dit huis van den heer Dentz van Schaick en
de pas voltooide costuumkamer voor mevrouw, liggen jaren van studie en
proefnemingen, liggen de opdrachten voor de scheepsbetimmeringen der Oost
Indië-vaarders der Maatschappij ‘Nederland’.
In dit jongste werk van Cachet zien wij dan ook toepassingen die hij reeds voor
de ‘Prinses Juliana’ uitdacht, n.l. wandbekleedingen van ‘eterniet’, asbest-cement.
Deze stof, die tamelijk licht is, en in zeer groote platen zonder naad verkrijgbaar, is
absoluut niet aan trekken, aan inwerking van lucht en vocht onderhevig en leent
zich dus bijzonder voor bekleeding van scheepswanden. In plaats van het te
beschilderen maakte Cachet gebruik van de eigenaardigheid van dit materiaal,
dekte het gedeeltelijk af en liet door zuur de kalk eruit oplossen waardoor het witte
asbest vrij kwam, een soort etsen dus, een zeer rationeele bewerking. Ge kunt het
u voorstellen, dat deze platen van grijs met witte versieringen hier en daar nog met
bladgoud verlevendigd, een zeer fijne kleurcombinatie geven.
In de naaikamer nu, een vertrek van niet groote afmeting, is één wand er
gedeeltelijk in vakken mede bekleed, en dit grijs met goud omsloten door lijsten van
donker hout geeft een indruk van deftigheid en verfijning juist in overeenstemming
met het doel waarvoor het gemaakt is. Behalve de met leeu
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WANDPANEEL IN GEPERST LEDER OP ‘DE GROTIUS’.

wen-motieven versierde zoldering, de met inlegwerk van springende herten
betimmerde schoorsteen, is er in deze kamer nog een kast voor berging van
naaigerei, die door indeeling van een bijzonder fijn vernuft getuigt en door uitvoering
een voorbeeld van goeden smaak is. Een schuifdeur eveneens van versierd eterniet
en een haardje met een relief van Zijl mogen wij niet onbesproken laten.
In den tusschentijd dat hij werkende was aan Mr. Dentz van Schaick's huis,
kwamen de opdrachten voor scheepsbetimmeringen. Dit was een opmerkelijk feit,
want tot toen waren die betimmeringen steeds uitgevoerd in een soort Renaissance
of Lodewijk - de zooveelste - stijl. Men wist niet anders of het behoorde te zijn met
veel lof- en draaiwerk en veel spiegels, dit laatste om de betrekkelijk slechte
verhoudingen op een boot een ander aanzien te geven. De durf der Maatschappij
was dus haast even groot als die van Cachet om de opdracht aan te nemen; want
zoo'n boot heeft niet alleen geheel andere afmetingen dan een woonkamer, maar
aan betimmering en aan meubelen worden ook andere eischen gesteld. Zij moeten
berekend zijn niet slechts op de bewegingen van het schip, en de minder zorgzame
behandeling dan in een woonvertrek, maar tevens op de onaangename inwerking
van zeewater, op aanmerkelijk temperatuursverschil, op de mogelijkheid om bij
onklaar raken, de betimmering los te kunnen schroeven; kortom aan tal van
bijzonderheden heeft de architect-interieur, om eens een zeer voornaam woord te
gebruiken, van een scheepsbetimmering te denken, waar een gewoon mensch
geen begrip van heeft. Cachet's eerste boot, de ‘Grotius’ was voor velen een
verrassing, de betimmering in het donkere eenvoudig bewerkte hout, deed
aangenaam aan als de rust in een zeventiend'eeuwsch vertrek. Zijn stoelen en
schrijftafeltjes vooral, zij waren
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door hun vorm, door hun verhouding met een kleine verlevendiging van snijwerk
juist geworden wat zij zijn moesten; zij waren meubelen ontegenzeggelijk van ‘dezen
tijd’, maar waarin bovendien al de bezonken kwaliteiten van vroegere kunstperioden
vereenigd waren. Bij de stemmige meubeleering mochten de wanden wat meer
kleur

SCHUTTING VERSIERD DOOR LION CACHET, TER GELEGENHEID VAN DE KRONINGSFEESTEN.

hebben en werden bespannen met ingeperst leer, gedeeltelijk met bladgoud verguld.
Dit inpersen van het ornament geeft naast de versiering, door de licht- en
schaduwkantjes een vroolijke tinteling, die op een groot vlak als in de eetsalon een
aangename afwisseling biedt. Prachtig van werking is hier een paneel met hoenders
onder een florale samenstelling.
Waar de wanden zich als van zelf tot een versiering leenden, daar was dit ook
het geval o.a. met de deurpaneeltjes van het buffet die met verschillende houtsoorten
ingelegd twee scheepjes en twee wapens doen zien.
De glazen bekapping van den grooten lichtkoker der eetzaal zoowel als de ramen
van de patrijspoortjes gaven natuurlijk een gereede aanleiding tot versiering. Zijn
het in de lichtkoker Cachet's meermalen gebruikte leeuwenmotieven, uit de
patrijspoortjes straalt het licht door kleurige pauwtjes en andere vogels, die zóó tot
ornament zijn verwerkt, dat zij op de meest eenvoudige wijze in gekleurd glas-in-lood
waren uit te voeren.
Na de ‘Grotius’ werd hem de inrichting der ‘Prinses Juliana’ opgedragen. Het is
in deze boot dat hij de wanden gedeeltelijk
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met marmer deed bekleeden, en daarin een ornamentatie van lood kloppen. De
kleur van dit paarsachtige lood tegen het licht grijze marmer is van een uiterste
distinctie, die nog verhoogd wordt door een korrelig gouden fond op enkele ruw
gebeten plaatsen.

AQUARELLENKAST VERSIERD MET SNIJ- EN INLEGWERK. AANGEBODEN DOOR ARTI ET AMICITIAE
BIJ HET HUWELIJK VAN H.M. EN Z.K.H.

Ik geloof niet dat een ander het zou ondernemen marmer met lood te incrusteeren,
evenmin om er ornamenten op te schilderen en daarna te etsen, en toch, het effect
hierdoor verkregen is verrassend.
Ook de asbestplaten voor wandbekleeding paste hij, zoo ik mij niet vergis, voor
het eerst bij deze boot toe. Behalve dat dit materiaal zeer goed bruikbaar is, wordt
het bovendien door de reeds boven besproken bewerking tot een element van
werkelijke schoonheid.
Dit trouwens is opmerkelijk in Cachet's werk, dat hij niet stil blijft staan bij het
uitsluitend deugdelijke en goede, doch vóór alles van zijn materiaal profiteert, en
de goede kwaliteiten die het heeft weet op te voeren tot een rijkdom, die in onzen
tijd ongekend is.
Zoo zijn rondom de lichtkoker in ‘de Prinses Juliana’ wandtegels aangebracht,
gemaakt als die van den heer Dentz' schoorsteen en dus eenigszins relief, waarvan
de roomkleurigen fond met de in een goud-achtig bruin gehouden leeuwenmotieven,
een omlijsting van een ongewoon fijn aspect vormen.
Een kleuriger tegeltableau maakte Cachet op zijn derde boot ‘De Koningin der
Nederlanden’, tegen den wand van de deksalon, een tableau waarvan de
ornamentaties in kleur en vorm aan een Perzischen levensboom wat verwant
schijnen. Sterk, bijna schril van kleur, zouden zij elders zeker misplaatst zijn, maar
in dit milieu van donker hout, van verguld marmer, van Perzische bekleeding der
stoelen, harmonieeren zij wonderwel. In Cachets werk zit wel de bekoring van het
Oosten, het getuigt ook van een zelfde vernuft, een zelfde vormenrijkdom. Dat dit,
hoewel het er natuurlijk zeer veel toe bijdraagt, niet geheel van de te verwerken
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te Amsterdam, door hem ontworpen. De opgave gold hier aan een eenvoudig
vurenhouten schutting
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die slechts in de feestweek zou blijven staan een luisterrijk aanzien te geven. Het
geheel werd daartoe paars gesaust en versierd door het gekleurde oppervlak iets
weg te snijden, waardoor het lichte hout weer vrij kwam. Een vlakke lijst op die wijze
bewerkt liep langs den bovenkant, terwijl de voorwanden met een paar eenvoudige
kransen versierd waren. Ook de poortvormige ingang, eindigende in dierfiguurtjes
van eenvoudig steekwerk, bekroond

GEBATIKTE BAND VOOR EEN THIJS MARIS-UITGAVE.

door kromgebogen latjes was geheel het type van werk, dat op de meest eenvoudige
wijze verfraaid moest worden, dat, wijl het slechts enkele dagen te leven had, van
weinig kostbaar materiaal behoefde te zijn, maar daarbij toch een feestelijk aanzien
moest hebben. Een paar van riet gevlochten kronen met afhangende kleurige linten,
zij droegen er eveneens toe bij den indruk van vroolijke feeststemming te verhoogen.
Cachet's jongste bootbetimmering, die van ‘de Koningin der Nederlanden’; is iets
minder luxueus, dan de beide andere. Hij liet hier het materiaal zich zelf versieren,
en etste in platen marmer de zachtere steengedeelten iets dieper, de aderen bleven
dan hoog staan, en de grover geworden fond werd verguld. Het effect van deze
bekleeding is wel voornaam en de vinding van Cachet vernuftig, maar de
ornamentatie toch wel wat veel aan het toeval, het beloop der aderen overgelaten.
De eternietplaten op deze boot, waarmede hij o.a. de wanden der kinderkamer
bekleedde, zijn van rijkeren tooi, terwijl een glas-in-lood raam in dit schip mede tot
het beste behoort, wat hij tot dusverre op dit gebied maakte.
Waar wij hier in het kort de ontwikkelingsgang in Cachet's werk nagingen, daar
spreekt het van zelf, dat wij ons zeer moesten beperken. Wij noemden niet de
bekende kroningsbordjes, de Juliana-bordjes en bekers, de feestelijke omranding
van het
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Handelsblad in de kroningsdagen, de kop van de Kindercourant, tal van
boekversieringen, om slechts dingen te vermelden, die een ieder gezien kan hebben.
Het zou ook de moeite loonen, even de aandacht te vestigen op den eenvoudigen
ernst, die daar spreekt uit de betimmering van de kerk te Vreeland, en wel verleidelijk
zijn, te vertellen van de pracht in menige oorkonde.
Deden wij in bovenstaande meer den algemeenen indruk van Cachets werk
uitkomen, door te wijzen op zijn zoo bijzondere eigenschap om telkenmale profijt
te trekken van de eigenaardigheden van zijn materiaal, daar mogen wij dit overzicht
niet besluiten zonder nog even op zijn ornamentatie terug te komen, waarvan het
opmerkelijk is, hoe hij eenzelfden vorm meermalen toepast en toch steeds anders
verwerkt.
Zoo is de lierevogel, en face gezien met opgeheven staart, een zeer geliefkoosd
motief van hem. In goudstempel zooals in ‘de Grotius’ is het een streng gestileerde
figuur, waarin wij echter den geheelen bouw van den vogel, de detailleering
herkennen; maar waar het materiaal zich tot minder uitvoerigheid leent, bij het
inlegwerk in hout, bij het filigrainwerk op het spiegellijstje, bij het glas-in-lood, daar
behoudt hij slechts de hoofdvormen, het complex van lijnen, die het type aangeven
en verwerkt hij ze tot een ornament, dat zich geheel aansluit bij de overige
versieringsmotieven.
Zijn ornament, het is meermalen van overweldigenden rijkdom, van een overvloed
waaraan rust schijnt te ontbreken, en toch zouden wij ons vergissen, indien wij,
gewend te systematizeeren, de regelmaat in zijn werk ontkenden. Maar zijn regelmaat
is er eene die soms op geometrischen grondslag berust, zooals bij vele boekbanden,
doch veelal slechts op zijn gevoel voor evenwicht, voor verdeeling van het vlak
gebazeerd is. En kent gij een betere verdeeling en vulling van het vlak dan het
klimmende leeuwenmotief over twee tegels verdeeld, of een zuiverder op
cirkelfragmenten ingedeelde versiering als de banden om de Rembrandtalbums of
de Thijs Maris uitgave. Bij deze laatste vooral is het geheele vlak gevuld met
ornament, dat langs dezelfde schema-lijnen vervolgt en toch is dit zóó, dat er een,
ondanks de volheid van versiering, door de juiste waarde-bepaling van wit en zwart,
van ornament en fond, volmaakte rust in zit. Waar hij, als bij de goudleerpaneelen
in de ‘Grotius’ geen geometrischen ondergrond voor zijn vulling gebruikte, daar
beheerscht hij het evenwicht door de juiste plaatsing van zijn motieven. Hier toont
hij zich verwant aan Perzische versierders in wier werk wij de rust der regelmaat
gevoelen, zonder dat die regelmaat ons opgedrongen wordt, zonder dat wij het
geraamte telkens door het leven heen zien schijnen. Ook Dijsselhof heeft dit in zijn
ornamentale werk, ook die geeft in een behangsel een evenwicht van vormen,
zonder angstig gecalqueerde omtrekken; de zwaarte der motieven ter weerszijden
is gelijk, zonder dat de motieven zelf elkaars spiegelbeeld zijn. Hier is de versiering
gevoeld en niet geconstrueerd, dit brengt ons terug tot de kunstperioden, waarin
de werkers de gebruiks-voorwerpen vermooiden, omdat.... de zucht naar schoonheid
zelf in hen zat.
Onze kunstnijveren, zij hebben behoefte aan dergelijke voorbeelden, laten zij zich
verfrisschen aan de versieringen der Perzen, der Japanners, der bewoners van
onzen archipel, laat hen bewonderen de gebruikskunst der middeneeuwen. Wij
hebben geen renaissance van deze kunstperioden noodig, maar zij zullen leeren
wat ornamentcompositie, wat versiering is, zij zullen gevoelen dat de menschen die
dat maakten, het deden uit de volheid van hun hart, omdat zij de schoonheid zoo
in zich voelden leven, als ten onzent slechts weinigen. Maar onder die weinigen,
neemt zeer zeker Lion Cachet mede een der eerste plaatsen in.
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LUCAS VAN LEYDEN. PETRUS EN PAULUS. (DE TRIPTIEK VAN HET LAATSTE OORDEEL MET GESLOTEN
ZIJLUIKEN).
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Lucas van Leyden's laatste oordeel in de Laekenhal te Leiden
door mr. N. Beets

Een van de importantste werken uit Lucas van Leydens lateren tijd (1526) heeft des
schilders woonplaats nooit verlaten en wordt nu, terecht, de grootste schat geacht
van het Museum de Laekenhal. Het is de triptiek van het Laatste Oordeel.
Over heel de groote uitgestrektheid van het middelluik en de binnenzijden der
twee zijluiken wordt ons in een enkele compositie - de triptiek-vorm is den zoekenden
meester eigenlijk te ouderwetsch geworden - de scheiding van boozen en goeden
geschilderd.
Hoogst in het midden troonde, vóór een puriteinsche overschildering zijn naam
in de plaats van zijn beeld stelde, God de Vader, door een krans van Cherubs
omgeven. Onder Hem zweeft de duif van den Heiligen Geest. Twee engelenchooren
en, iets lager, een groep vrouwen, onder wie Maria, links, een groep mannen, met
Johannes, rechts, zijn bijkans onzichtbaar in den lichtglans die van den Hoogste
uitstraalt. Scherp echter zich teekenend troont, meer naar voren, Christus op de
over zware wolken gespannen boog. In tegenstelling met den heftig bewogen Richter
der wereld dien Orley en, later, vooral Michelangelo ons teekenden, wordt hier het
Oordeel in bijna volkomen rust - men zou zeggen zoo formeel-objectief mogelijk,
gegeven. Hier is geen intermediatie van Maria of Johannes noodig om de te ras tot
het slingeren van den banbliksem geheven hand weer te doen zinken. En ook de
twaalf apostelen, in twee gelijke groepen rechts en links van Christus op de
wolkenbanken vergaderd, schijnen wel een college dat plichtmatig tegenwoordig is
bij de uitspraak van een reeds van te voren vaststaand vonnis.
Onrust wekten de bazuinende Engelen slechts op de beneden zich welvende
aarde. Deze, die niet langer de levenden noch de dooden hoeft te bergen is op den
Laatsten Dag bezig leeg te loopen. En het wordt van het midden uit - hier heeft de
ruimtelievende meester den aartsengel Michael met zijn weegschaal weggelaten een dringen van goeden naar links, van boozen naar rechts, ten hemel, ter helle.
Een groep van gelukzaligen vult - wij spreken in het vervolg van de geopende triptiek
als van een geheel - den voorgrond links, een van verdoemden den voorgrond
rechts. De eerste is de talrijkste en de dichtste en vormt zoo een tegenwicht voor
de zware donkere hellebouwsels op het rechter-luik. Heel de compositie is van een
prachtig evenwicht dat den toeschouwer echter niet met al te groote duidelijkheid
opgedrongen wordt. Immers bij de renaissancistisch-symmetrische opbouw zijner
compositie blijkt de meester die andere faculteit die we hem in zijn groote prenten
steeds meer zagen ontwikkelen, niet verloren te hebben. Het los en vrij groepeeren
van tallooze figuren is hem ook hier wonder goed geukt.
De nieuwste vreugden moet Lucas wel bij het schilderen der groote naakten
gesmaakt hebben. Van deze herinneren er nog enkele door hun wat stijve beweging
en nog wat magere vormen aan de figuren van vóór 1520. Zoo die meest rechtsche,
haastig zich bewegende man in den groep der gelukzaligen. Ook diens van ter zijde
geziene, naar den Christus opblikkende vrouw schijnt mij, hoe prachtig haar blank
lijf, haar licht blond

*)

In 1910 geschreven fragment van een boek over Lucas van Leyden dat, in Fransche vertaling,
binnenkort bij Van Oest in Brussel zal verschijnen. Een magistrale studie over het Laatste
Oordeel gaf Franz Dülberg reeds in het Repertorium für Kunstwissenschaft (1899): Das
Jüngste Gericht des Lucas van Leyden. Lucas van Leyden leefde van 1494 tot 1533.
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haar ook in de compositie doen, niet spontaan van vinding. Evenals de Eva zijner
houtsnede van den zondeval zal ze wel door Dürers Grande Fortune - en misschien
ook door zijn Petite Fortune - ingegeven zijn. Dülberg heeft in deze beide figuren
en in den van voren gezienen wat ouderen man de donateurs van deze memorietafel
verondersteld. Ik ga hierin niet met hem mede. Reeds niet om de onwaarschijnlijkheid
dat in een Hollandsch werk donateurs het zouden geduld hebben als naakt-figuren
te worden afgebeeld. Dat onderstelt bij deze Leidsche burgers en burgeressen van
het jaar 1526 een Renaissancecultuur die een wonder zou mogen heeten. Maar
ook niet omdat hij die om een familietrek met den jongeman van het middelluik ons
als diens vader wordt voorgesteld, veel grooter verwantschap vertoont met den
Adam van Dürers prent van 1506.
Heel de groep schijnt zich onder den zachten drang van een vijftal engelen, van
wie de beide sierlijke in donkergroen en licht-rose rijk getooide rug-figuren van het
zijluik onze bewonderende aandacht het langst vasthouden, langzaam naar links
te bewegen. Straks zal ieder dezer zaligen na den trap der laag hangende wolken
zelf beklommen te hebben, als die velen die reeds voorgingen, door een engel
omhoog gedragen worden om in het nevelend licht van den hoogsten hemel, waar
engelen zingen en spelen, zich te verliezen.
Somberder, grilliger gekleurd, is de rechter helft. In sneller vaart worden er de
prachtige zich wringende naakten door de donkere gedrochten voortgedreven. Aan
die werveling heeft een zware vrouw - een van Lucas' meest nerveus geteekende
vrouwelijven - zich bijna al kruipend ontworsteld. Een als phosphoriseerende duivel
met ramshoornen echter greep haar nog juist bij het been. Een ander monster heeft
reeds door op hem te gaan zitten, een eerste slachtoffer in verzekerde bewaring
gebracht. Zijn zoo vrij gekomen voorpooten gebruikt het om een tweede prooi die
met een lààtste krachts-inspanning nog ontvluchten wil, in bedwang te houden. De
jonge man wordt door hem bij de haren achterover ter aarde getrokken. Hier
verwondert ons de merkwaardig knappe acrobatische stand die zekere Italiaansche
Renaissance-bronzen in de gedachte roept.
Niet alleen het vreesaanjagend uiterlijk hunner met stokken gewapende drijvers
verklaart ons den doodsangst dezer verdoemden. De reusachtige kop van het
hellemonster is schuin naar voren, naar hen toe gekeerd. Door den wijd opgespalkten
muil slaat de zwavel-brand, die door twee duivelsche stokers gevoed wordt, naar
buiten. Tragisch star en dreigend staat het groote groen-grijze visschenoog. Een
komische noot brengt het aapachtige wezen dat daar boven plaats genomen heeft.
Met den ernst, waartoe alleen een aap in staat is, houdt het nota van elken komenden
en nooit meer gaanden mensch.
Boven op de voor den gelen brand donker afstekende ruïne blaast - als om de
lofzingende engelen aan de overzijde te tarten - een krompootig gedrochtje met
opgestreken kuif op de bazuin. Met een dergelijk doel heeft het duiveltje naast hem,
òòk een edele geste van gene zijde parodieerend, een ongelukkige heel naar boven
gesleept. Nu is het op het punt hem weer in de vlammenzee neer te werpen. Dit
zijn de beide hoogstgekomen klauteraars aan den helle-kant. Boven hen uit gaat
niets meer dan de zwarte smook van den brand beneden.
De schildering van heel het groote oppervlak is over het algemeen dun, vloeiend.
Verscheidene pentimenten, kenmerkend voor Lucas' steeds zoekenden, steeds
weifelend gebleven geest, zijn meest aan de omtrekslijnen der naakten doorgekomen.
In de naakten ziet men bovendien als bij meer groote werken van Lucas' tijdgenooten,
Cornelis Engebrechtsz, den Meester van den dood van Maria, Scorel, de forsch
gedane onderteekening op vele plaatsen doorschemeren. Over het algemeen zijn
de vormen, de standen niet zoo gekunsteld als in andere
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werken van onzen Meester in dezen tijd. Een dikwijls herhaald detail echter, het
buigen van de pols - een gesierdheid die tegenwoordig de danseres Isadora Duncan
lief is - is wel een gevolg van het zelfde streven naar sierlijke beweging, waar ook
de ornamentprenten van 1527 en 1528 hun ontstaan aan te danken hebben. De
virtuoze teekening der heftig bewogen

LUCAS VAN LEYDEN. ‘HET LAATSTE OORDEEL’.

zware handen vinden we in deze jaren slechts in de Zuidelijke Nederlanden, bij
Orley, bij Vellert terug. Prachtig is van tal van voorgrond-figuren - zoo van den ons
aanzienden in den linkerhoek zittenden jongen man, in wien men wel verkeerdelijk
Lucas zelf gezien heeft - de expressie der oogen. De pupillen zijn met een schijnbaar
onvaste maar het spel van gebroken licht op verrassende wijze imiteerende teekening
gegeven. Hier treffen we een gevoeligheid van hand die in vele der geschilderde
maar ook in de gegraveerde en geteekende koppen bijna steeds te waardeeren is.
Merkwaardig modern doet bij de meer teekenachtige behandeling der
voorgrondfiguren de vlugge schilderachtige aanzet der kleine figuurtjes op heel den
achtergrond en in de hoogste hemelen aan. Niet meer dan grisailles, hier en daar
met een geel lichtje gehoogd, beantwoorden ze volkomen aan de bedoeling van
den meester die hier, als in zijn prenten, het in de atmosfeer vervagen der wijkende
dingen ons wil voelbaar maken.
Schilderachtig kunnen we echter niettegenstaande die enkele deelen het
totaal-aspect van het altaar moeilijk noemen. Daarvoor zijn de groote figuren te zeer
afzonderlijk gezien, te scherp geteekend. Daarvoor is de verf te gelijkmatig opgelegd,
is de kleur te koud en tevens te bont. Hard wit-blauw, hel-oranje, geel en rood
springen te zeer naar voren. Het grijs der wolken mist alle warmte. Slechts de
bruin-grijze aarde, het sterkgroene gras van den voorgrond geven den

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

216
colorist eenig genot. Men kan voor het Laatste Oordeel getroffen staan door het
nuchtere, bijna schelle licht waarmee al deze naakten, al die helle kleuren als
overgoten zijn. Men kan dan meenen het allerbelangwekkendst experiment van een
te vroeg geboren plein-air schilder voor zich te hebben. Men kan zelfs, als men wil,
in een niet geheel onvruchtbare gedachtenassociatie, aan de geestelijke Aufklärung
dier dagen denken. Volop genieten van een prachtige peinture zal men niet. Nergens
zal men zwelgen in de zatheid van kleur die wel bijna het gemeengoed was der
schilders van de 15e eeuw en die we bij dien onbekenden tijdgenoot van Geertjen
tot Sint Jans, den ‘Meister der Maria inter Virgines’ vooral, maar ook somtijds nog
bij Cornelis Engebrechtsz aantreffen. Zelfs de helle-kant is glad en koud geschilderd.
Hoe diep-fantastisch, angstig-trillend zou hier de schildering van den iets ouderen,
in 1516 gestorven, Jeroen Bosch geweest zijn.
Wanneer men in het Leidsche Museum wenscht van die voor de kennis der vroege
Hollandsche schilderkunst zoo aller belangrijkste muur waar ter weerszijden van
Lucas' grootste werk de twee prachtige altaarstukken van Cornelis Engebrechtsz
opgesteld zijn, een harmonischen indruk te krijgen dan moet men door van Lucas'
triptiek de deuren te sluiten, de imposante figuren van Petrus en Paulus zichtbaar
maken.
In dieper donkerder toon dan de binnenzijden zijn de groote figuren der beide
schutsheiligen van de kerk, waarvoor het werk bestemd was, is het landschap waarin
ze gezeten zijn, gehouden. In het spel der kleuren is Lucas hier ouderwetscher dan
op de binnenzijden.
Van het prachtig groen van Petrus' nauwsluitenden talaar, het steenrood van den
mantel dien Paulus over het grijze onderkleed geworpen heeft, zal men de
aequivalenten wel in Engebrechtsz' Kruisiging terug-vinden. En ook de schildering
van het landschap is niet verrassend door haar moderniteit. De warme bruinen en
grijzen van den romantisch bewogen voorgrond, het groenblauwe licht waarmee
meer naar achteren water, rotsen en lucht als overgoten zijn - naar boven wordt de
lucht steeds donkerder - zijn volgens den toen algemeen-geldenden regel uitgevoerd.
Zelfs de heftige wat geaffecteerde bewegingen der beide apostelen doen door eene
zekere stijfheid nog aan den ouden stijl, waar Cornelis Engebrechtsz niet getracht
heeft zich aan te ontworstelen, denken. Nieuw echter is het streven naar
monumentaliteit dat hier, als in de prenten van dezen tijd aan den dag komt. In het
prachtig-ruime landschap, dat, naar achteren, een oneindigheid schijnt van wolken
en water - slechts enkele schepen zeilen of zinken er - zitten, grooter dan de figuren
der binnenzijden, de beide apostelen. Imposanter menschen in grootscher omgeving
heeft Lucas niet gemaakt. De prachtige Paulus vooral, strijdbaar ook nu het zwaard
ter aarde ligt, heeft in het rythme van zijn lichaam, in de heffing van zijn hand een
grootheid die Rodin's Victor Hugo nabij komt.
De conservatie van dit, Lucas' omvangrijkste werk is over het algemeen uitstekend.
Slechts is de beeltenis van den Vader die boven in het middenluik troonde - Taurel
meende, omdat zijn pauselijken kroon aanstoot gaf - onzichtbaar gemaakt. De
overlevering meldt dat toen bij een restauratie in het eind der achttiende eeuw de
oorspronkelijke schildering aan den dag kwam, het bevel gegeven werd, die weder
met onverwoestbare verf te bedekken. Slechts de grijs-witte in stralen uitloopende
ronde kern (waar nu de Hebreeuwsche letters van Gods naam in rood werden
uitgespaard) van den gelen bovensten schijf, aan welks periferie de intacte geheel
Lucas hand verradende Cherubs geschilderd zijn, is van die bewerking het resultaat.
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Indisch kralenwerk
door J.A. Loebèr jr.
Onder het vele schoon, dat de Indische sierkunst tot nog toe heeft kunnen toonen,
is het kralenwerk vrijwel onopgemerkt gebleven. Het komt namelijk op die
eilands-gedeelten voor, die in mindere mate door Europeanen bezocht zijn geworden
en het heeft daarom het gelijke lot van veel merkwaardigs in Indië moeten deelen.
Van Java bijv. is weinig bizonder kralenwerk bekend, van de kusten van Sumatra
en Borneo al evenmin en men moet diep in de binnenlanden doordringen om dit
typisch vrouwenwerk in vollen bloei te vinden.
Hetgeen Bataks, Dajaks, Timoreezen of Papoea's maakten, bleef vrijwel ongezien
in de museumkasten liggen en eerst door de ontdekkingsreizen in Borneo en
Nieuw-Guinea kwam verrassend aan het licht, welk een hooge mate van
kunstvaardigheid in deze techniek was bereikt. Vooral het Dajaksche werk, door
Prof. Dr. A.W. Nieuwenhuis verzameld en beschreven, munt uit door prachtige
bewerking en fijngevoelige kleurenkeus, door geestig gevormd ornament, dat toch
vlakversiering is gebleven. En gelijkwaardig mag men dit vrouwenwerk naast den
kunstigen arbeid der mannen stellen, naast het fraaie snijwerk in bamboe en been
op Borneo, gelijkwaardig naast het batikwerk, ginds op Java.

AFB. 3. STALEN VAN KRALENBEWERKING IN MIDDEN-BORNFO. MUSEUM TE BATAVIA, COLL. DR.
NIEUWENHUIS. NRS. 9853-9855.

Het is nog niet lang geleden, dat men ten onzent losse kraaltjes slechts in
speelgoedwinkels koopen kon, dat snoertjes kralen als tijdverdrijf voor kinderen
dienst deden. Alleen bij groote reizen in de binnenlanden van Indië of Afrika deden
zij opgeld, behoorden tot de onontbeerlijke bagage, goed voor de zwarte kinderen
ginds, wier begeerte naar de simpele glaskralen sinds jaren bekend was en dikwijls
de spotzucht van blanken heeft opgewekt. Des te verrassender nu het vinden dier
tot kunst geworden techniek,
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AFB. 1. TASCH VAN NED. N.-GUINEA. VLECHTWERK, BEDEKT MET OPGENAAIDE SNOEREN
NASSA-PLAATJES EN VRUCHTENKRALEN. R. ETHNOGR. MUSEUM LEIDEN, SERIE 929 - 406.

die allesbehalve kinderwerk is, een uiting van menschelijken schoonheidszin, diep
in het leven dier gekleurde volken geworteld.
Perioden van volkskunst rijzen niet uit den grond; jaren en eeuwen zijn noodig
om techniek tot kunst te doen stijgen. Ook het Indische kralenwerk moet aan dien
regel voldoen, is begonnen als kinderwerk en langzaam tot menschenkunst gerezen.
Wellicht herinneren enkele lezers zich met mij, hoe in hun jeugd pitjes van
meloenen of komkommers aan snoeren werden geregen en met trots als eigen
werk gedragen. Ditzelfde beginpunt vindt men nog in de binnenlanden van
Nieuw-Guinea, waar snoeren van geregen vruchtenpitjes als halssieraden worden
gedragen. Halskettingen en armbanden worden er gemaakt van grijze Coix-vruchten,
die door het tusschenvoegen van roode, ronde pitjes kleurig doen. Ook elders in
den Archipel, hoewel niet zoo veelvuldig, komen deze primitieve sieraden voor.
Naast dit vruchtenmateriaal voegt zich een tweede, een versiering met
schelpplaatjes. De kleine Nassa-schelpen worden tot plaatjes afgeslepen, doorboord
en in de zon gebleekt; zij vormen aan snoeren geregen, het bekende schelpengeld,
dat in oude tijden als betaalmiddel heeft dienst gedaan. Ook de grootere schelpen
van Cyprea moneta L. werden daarvoor gebruikt, kwamen echter meer in het
Westelijk deel van den Archipel voor. Duizenden van deze schelpen werden door
*)
Chineezen bijv. in Borneo ingevoerd en door de inboorlingen verwerkt .
Snoeren van deze Nassa-plaatjes, afgewisseld met vruchtenpitjes deden nu dienst
als sieraden, die, hoe simpel ook voor onze oogen, evengoed geldwaarde hadden
als de onze van edel metaal. Want laag zal de standaard van dit schelpengeld wel
niet geweest zijn! De importkosten, de bewerking, het vervoer naar de binnenlanden
zullen den prijs bedenkelijk verhoogd hebben. Ook de breekbaarheid,

*)

Catalogus Bat. Gen. No. 5914, 6192 en 6193.
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AFB. 2 TASCHJE VAN NIAS, OVERTROKKEN MET ROOD KATOEN, WAAROP SNOEREN VAN WITTE,
GROENE, GELE EN ROODE KRALEN VASTGENAAID ZIJN. R. ETHNOGR. MUSEUM LEIDEN, SERIE 115

- 3.

ontstaan door het bleeken in de zon,
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vereischt een voorzichtige behandeling. Vandaar dat het geen toeval is, dat deze
schelpplaatjes meestal op stoffen, gevlochten of van boombast vervaardigd,
vastgenaaid zijn. Zelfs de halskettingen of armbanden bestaan meestal uit gevlochten
banden, met snoeren versierd. De snoervorm bleef daarbij opzettelijk behouden,
omdat dit Nassa-geld op die manier verhandeld werd.
Zoo ontstonden onder de Papoea's die fraai versierde dansschorten, rijkelijk met
snoeren schelpplaatjes bedekt, die tevens den rijkdom van den drager toonden,
soms het geheele kapitaal van het opperhoofd uitmaakten.
Dat dit opnaaien der Nassa-plaatjes uit utiliteitsgronden ontstond, ziet men het
beste uit het geheel andere gebruik, dat van de grootere kauri's gemaakt werd.
Deze werden ‘vereinzelt’ op schilden vastgekleefd, op mutsen en doozen
vastgenaaid. Beide schelpsoorten

AFB. 4. BAADJE VAN ROOD KATOEN, UIT BORNEO, MET VEELKLEURIG KRALENWERK BEDEKT.
‘BOEATAN’, DEN HAAG.

hebben echter dit gemeen, dat men kruisbloemmotieven samenstelde door vier
schelpen in kruisvorm te bevestigen.
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AFB. 6. DANSSCHORT UIT VEELKLEURIG KRALENWERK VAN NED. N.-GUINEA. MUSEUM ARTIS,
AMSTERDAM.

Is het een bewijs van de grootere verbreiding van het Nassa-schelpengeld, dat
versieringen met Nassa-plaatjes van Sumatra tot Nieuw-Guinea te vinden zijn? Of
is het de grootere bruikbaarheid tot versiering, die de inlander aan het
laatstgenoemde materiaal de voorkeur deed geven? In ieder geval is het hoogst
merkwaardig, hoe dit aloude materiaal zelfs onder de meer beschaafde Bataks in
gebruik gebleven is.
Toch blijft Nieuw-Guinea het land, waar van dit schelpenwerk het meeste
geprofiteerd is. Naast de witte schelpplaatjes gebruikt men daar zwarte of
donkerbruine kralen, die ook weer in snoeren opgenaaid een mooi fond vormen
voor de blanke rijen Nassa-plaatjes (zie Afb. 1). Deze donkere kralen komen in zoo
*)
groote hoeveelheid voor, dat dit feit op een inheemsche industrie wijst. Parkinson
is de eenige, die deze kralen releveert en vermeldt, dat zij uit zwarte vruchtenpitten
vervaardigd worden, die van 1½ tot

*)

R. Parkinson, die Berlinhafen-section, ein Beitrag zur Ethnographie der Neu-Guinea-Küste
Archiv f. Ethn. XIII, 1900, blz. 27.
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3 m. M. in doorsnede zijn. De boven- en onderzijde wordt afgeslepen, waardoor het
weeke binnengedeelte bloot komt en de opening gevormd is.
Men beperkte zich op Nieuw-Guinea niet tot het simpel opnaaien van snoeren,
dat bijna overal in den Archipel de overheerschende vorm is. Dezelfde Papoea's,
meesters in het knoopen van netten en tasschen, pasten deze techniek op het
verbinden der schelpen toe en met deze kruistechniek vermeerderde zich tevens
het materiaal. Lange kralen van bamboe, vruchtenpitten werden naast de
schelpplaatjes gebruikt en zoo ontstonden interessante stukken, ondanks de
onaanzienlijke grondstoffen.
Hoe hoog deze techniek ginds steeg, toonen twee armbanden, die ik verleden
jaar in het Ethnographische Museum te Rome onder No 4544 vond. Deze antieke
stukken zijn van witte en roode schelpringen vervaardigd en door kruising der
vezeldraden verbonden. Een eenvoudig geometrisch patroon wordt door de roode
ringen gevormd en het geheel is zoo fraai bewerkt, dat men in het eerst aan
kralenwerk denkt. Naast dit schelpen- en vruchten-materiaal werden ook
bamboestaafjes gebruikt op Nieuw-Guinea. Van Celebes bezit het R. Ethnogr.
Museum te Leiden (ser. 401 - 29) een zeer interessant baadje, geheel uit
bamboe-kralen samengesteld.
Toen dus in Indië glaskralen ingevoerd werden, vond men reeds een rijpe techniek,
die onveranderd voor het bewerken van glaskralen kon overgenomen worden. Deze
invoer schijnt reeds vroeg plaats gehad te hebben, want de Chineesche reiziger Fei
Hsin releveert van Blitoeng, dat er g l a s k ralen van verschillende kleur werden
*)
ingevoerd (1463) . Op het woord glas moet hier de nadruk gelegd worden, want
alleen dit meer gemeene materiaal komt voor ons onderwerp in aanmerking. De
bekende moetisalah's, de gestreepte kralen van Egyptische of Chineesche herkomst,
die nog onder enkele stammen bizonder hoog geschat worden, waren te kostbaar
om als materiaal te kunnen dienen; ze werden hoogstens als kettingen gebruikt.
De glaskralen, eerst van Chineesche, later van Europeesche herkomst, waren
door hun lagen prijs en hun gelijkvormige grootte het meest geschikt om het oude
materiaal te vervangen en de techniek tot hoogeren trap te voeren. Ook de grootere
rijkdom aan kleuren droeg daartoe bizonder bij.
Toch waren deze mooiere glaskralen niet in staat het vroeger gebruikte materiaal
geheel te verdringen. Nu nog vindt men op Sumatra, Borneo en Nieuw-Guinea de
aloude Nassa-plaatjes naast de nieuwere glaskralen in gebruik, ja, soms zijn zij
zelfs tegelijk toegepast.
In de toepassing der glaskralen vindt men dezen sterken invloed van het
schelpenmateriaal terug. In het Bataksche werk en op Engano vooral worden zij in
snoeren geregen en vastgenaaid (zie Afb. 2, bl. 218). De bij de Bataks geliefde
kleuren in glaskralen: wit, rood en zwart herinneren evenzeer aan de oude traditie.
Ook in de keuze der voorwerpen, die met voorliefde met kralenwerk versierd worden,
komt dit verschijnsel te voorschijn. De schelpentasschen van Nieuw-Guinea herhalen
zich in de kralentasschen der Bataks. De doozen van palmblad, die op Ternate en
omringende eilanden met kauri's versierd werden, vindt men weer terug in de
kralendoozen der Sangir-eilanden. De versiering van de gevlochten hoofddeksels
der Dajaks met Nassa-plaatjes vindt een voortzetting in het rijke kralenwerk, dat in
Centraal-Borneo voor mutsjes gebruikt wordt en het kralenwerk aan Dajaksche
mandau's herinnert evenzeer aan het oude toevoegen van schelpversieringen aan
zwaarden en schilden.

*)

Encyclopaedie v. N.-I. IV. blz. 389.
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Het spreekt vanzelf, dat ook op kleedinggebied de glaskralen uitvoerig aangewend
worden. Naast de oude dansschorten op Nieuw-Guinea komen nieuwere, geheel
uit kleurig kralenwerk vervaardigd (zie Afb. 6, bl. 219).
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Op Borneo en Roti gaat men zelfs verder en maakt geheele baadjes van kralenwerk
met uitvoerig ornament, die evenals de Papoeasche dansschorten uit kruisvormig
vlechtwerk bestaan, welke techniek op deze eilanden de meest gebruikte is (zie
Afb. 4 en 5). Ook op Sumatra en Java en de Sangir-eilanden komt dit kruisverband
voor, hoewel het

AFB. 5. BAADJE VAN GEEL KRALENWERK UIT ROTI MET KLEURIGE FIGUREN. R. ETHNOGR. MUSEUM,
LEIDEN, SERIE 300 - 1749.

eerstgenoemde eiland het opnaaien van kralensnoeren den voorkeur blijft geven.
Over de technieken bij het kralenwerk kan men kort zijn. Het vasthechten der
snoeren kralen is al zeer eenvoudig en daar het traditie-motieven zijn, kan de
ornamenteele samenstelling weinig bezwaren opleveren.
Iets ingewikkelder is het gekruiste kralenwerk. Over de Sangireesche techniek
*)
weet de heer Jasper het volgende te melden: Het kralenwerk wordt p o n a genoemd
(p o n a m a m o n a beteekent eigenlijk netten mazen). Gewoonlijk past men hierbij
de d o e a l e l a n g methode toe, d.w.z. men begint met 2 draden, die telkens weer
bij elkaar komen en kleine mazen daardoor doen ontstaan. Elke zijde daarvan kan
3 of 5 kraaltjes bevatten....’
Daarentegen werken de Dajaks van Midden-Borneo op plankjes, waarop een
snoer gespannen wordt, waaraan de eigenlijke kruisdraadjes bevestigd worden.
Typisch is, dat volgens Prof. Nieuwenhuis de mannen in deze plankjes de patronen
ruw voorsnij-

*)

J.E. Jasper, Verslag v.d. 4e Jaarmarkt-Tentoonstelling te Soerabaja, 1909, blz. 42.
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*)

den (zie Afb. 3, bl. 217). Ook dit gekruiste kralenwerk wordt meestal op stoffen
vastgehecht. Een enkele maal komt het ook zonder voering voor (zie Afb. 5 en 6).
Over de gebruikte kleuren der kralen is reeds bij de Bataks opgemerkt, dat deze
vooral witte kralen als fond gebruiken met rood, zwart of blauw. Op Engano, waar
veel gesnoerd kralenwerk voorkomt, hoofdzakelijk roode kralen met witte en blauwe.
Ook Nias toont in het weinige kralenwerk deze voorliefde.

AFB. 7. TABAKSZAK MET WITTE, ROODE EN ZWARTE KRALEN VERSIERD, UIT AMARASSI (TIMOR). IN
HET BEZIT VAN DEN HEER H.W. BOSMAN, DEN HAAG.

Witte kralen komen in het Papoeawerk in meerdere mate voor met roode en
zwarte. Doch ook veelkleurige patronen worden er gemaakt zonder dat bepaalde
kleuren opvallen. Hetzelfde is ook op Borneo, Java, en Timor het geval. Met tal van
kleuren wordt hier gewerkt, die haast altijd uitstekend bij elkaar passen. Roti gebruikt
daarentegen veel gele kralen. Een oud baadje, dat het Rijks Ethnographisch Museum
te Leiden (ser. 300-1749) van Roti bezit, is bijna geheel van geele kralen vervaardigd,
in de oude vorstelijke kleur. Op dit zeldzame stuk een vijftal ingewerkte
menschenfiguren met opgeheven drievingerige handen. Een motief, dat ook op het
Dajaksche werk veelvuldig voorkomt, terwijl bij de Bataksche hoofdbanden een
samenstel van maskers veelal te vinden is. Het Dajaksche kralenwerk bestaat
evenals alle ornamenten der Dajaks uit kunstig samengevoegde motieven, die mooi
verwerkt zijn.
Al zijn deze kralenwerken van gemeene glas-, soms van porceleinkralen
vervaardigd, toch vertegenwoordigen zij zekere waarde. Daardoor kunnen slechts
de voornamen onder de inlanders zich deze luxe veroorloven en de geheel van
kralen vervaardigde baadjes worden alleen bij bizondere, feestelijke gelegenheden
gedragen.
Zoo wordt onder de Bataks van Si-Priok een witte sirihtasch van gesnoerde kralen
*)
gebruikt, die alleen door den Radja en zijn naaste verwanten gedragen mag worden .
Verder vindt men daar bruidsbaadjes en bruidssieraden van kralenwerk. In de
*)
*)

Dr. A.W. Nieuwenhuis, Quer durch Borneo, II, bl. 272.
Not. Bat. Gen. 92. Bijl. XV, blz. CXVII.
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Lampongs dient een met kralen geborduurde stof als zitplaats voor de bruid . Lange
kettingen van kralen met duiten en een gekleurde handdoek worden bij
*)
huwelijksfeesten door aanzienlijken gebruikt en op Engano wordt een heupband
van kralen door vrou-

†)
*)

Not. Bat. Gen. No. 577.
Not. Bat. Gen. No. 578.
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wen bij het rouwfeest ter eere van haar overleden man gedragen .
Op Java, in Buitenzorg is een met kralen geborduurde tasch een gewoon geschenk
†)
van de bruid aan haren bruigom .
Naast dit gebruik bij bizondere gelegenheden spelen de kralen evenals de oude
schelpen een voorname rol bij het bezweren der geesten; vooral voor kinderen
dienen kettingen van kralen en schelpen als amuletten en zelfs komt dit op Java
§)
nog voor .

AFB. 8. GEVLOCHTEN DOOSJE UIT WEST-TIMOR, MET VEELKLEURIG KRALENWERK VERSIERD. IN
HET BEZIT VAN DEN HEER R.W.P. DE VRIES JR. TE HILVERSUM.

Deze enkele voorbeelden uit den rijken schat der gegevens kunnen toonen, hoe
diep het kralenwerk bij enkele volken van den Indischen Archipel geworteld is. En
juist daardoor is het ten zeerste verklaarbaar, hoe de sierkunstige waarde bizonder
verzorgd is geworden en tal van prachtige stukken zijn ontstaan, waarvan men
bezwaarlijk ten onzent gelijke vinden zal.
Het Europeesche kralenwerk is veelal onder den invloed van het schilderwerk
geweest; men heeft plastische werking beproefd en vooral tegen het einde der 18e
eeuw zijn zeer gekompliceerde kralenwerken gemaakt, die door fictieve effekten
het toppunt van verval toonen.
In Indië heeft die invloed ontbroken, is steeds in dezelfde lijn gewerkt en juist door
dit innig karakter van kleurig vlakornament is een hoogtepunt bereikt, dat waardig
onder de voortbrengselen van Indische sierkunst mag genoemd worden.
E l b e r f e l d , 1911.

*)
†)
§)

Cat. d. Kol. Tent. A'dam, blz. 39. 1883.
Cat. Bat. Gen. No. 5652.
Cat. Bat. Gen. No. 5725,
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GEZICHT OP RHENEN.

Hercules Seghers
door Just Havelaar.
Wat is het toch prettig iets te o n t d e k k e n - zij 't dan ook slechts een ontdekking
alleen voor ons zelf; hoe prettig om verborgen, schijnbaar kleine machten op te
speuren, die groot van werking zijn geweest! Wij houden van het zeldzame, het
eigendommelijke, het verrassende; en meestal dus blijven wij tamelijk onbevredigd,
‘zoekend’, zou ik zeggen wanneer dit niet wat pathetisch klonk.
Maar onlangs, daar had ik haar weer, die aanbiddelijke Verrassing.... Het was
plotseling, minst-verwacht, hoogstmerkwaardig: het was in ieder geval e c h t dus!
Het was mij een belangrijke revelatie bovendien.
Moge dit op zich zelf reeds merkwaardig heeten in ons deftige, geordende, ja
stiptelijk opgeredderde Holland, het eigenaardigst van al was misschien wel de
plaats, waar mij het genot dier verrassing te beurt viel... het was, o lezer, in dat
statige klooster, in die veste, waar alles wat oud, traditioneel en officieel-erkend is,
wordt bewaard en beschut, het was in des harten hart van Nederland, in het
Rijks-Museum zelf. In het stille Prenten-kabinet.
Kent ge Hercules Seghers? Zeer hoop ik van niet, want dan kan ik het plezier hebben
hem u nog voor te stellen. Voor zijn belangrijkheid sta ik in. Hij toch is vrijwel een
phenomeen, bijna een ongerijmdheid.... een dier boeiende persoonlijkheden, welke
- hoewel tamelijk excentriek, en misschien wat onmachtig zelfs - toch door de ernst
hunner exclusieve persoonlijkheid, door de wonderlijke ervaringen van hunne soms
visioenaire fantasie, door de felle en hooge bedoeling van hun koppigen
kunstenaars-wil, invloed konden oefenen tot zelfs op de àller grootsten van hun tijd
en die de aandacht kunnen vasthouden tot zelfs van hen, die eeuwen later, bij
gezegend toeval, de resultaten van hun merkwaardig probeeren onder de oogen
krijgen.
Nu, nadat ik die bruinige, groenige, die vale vodjes papier - laatste restes van zijn
liefde en vlijt - in handen heb gehad, nu is het mij alsof ik den eenzamen maker zelf
heb gekend, alsof ik de bekoring gevoeld heb van zijn droomersblik en den klank
gehoord van zijn stem. Het is mij alsof ik een tijdlang heel vertrouwd ben samen
geweest met een zeer ongewoon mensch, een zonderling misschien... maar een
die achter den sluier van zijn geheimzinnigheid eigenschappen van diepe,
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ALPENLANDSCHAP.

ja gróóte beteekenis verbergt. Men gevoelt zich dan wonderlijk bewogen, bijna
gelukkig.... b i j n a , want een beetje beklemd is men toch ook door die soort
melankolie, die uitgaat van alles wat naar 't zeer hóóge streeft doch dat nooit gehéel
kan bereiken.
Het prettige en vormende van kunst-genieten is vooral dáárin, dat men het
eigenlijkst leven van een mensch, van een ander en onbekend mensch, zoo zuiver
mee gaat leven, zich eindelijk bevrijd voelend uit den ban van het onvermijdelijk I k
en de aandoeningen van een medeschepsel - zelfs al leefde hij vele eeuwen her sympathisch begrijpend.
Het zijn de feiten niet, die mij deze gewaarwordingen geven van vertrouwdheid.
Men weet er bijna geen omtrent den man, van wien ik u iets wil vertellen. Bode
schreef eens een artikel over hem en Dr. Bredius deed het in ‘Oud Holland’ (1e
nummer 16e jaarg.). Dat laatste heb ik gelezen. Het behandelt vrijwel uitsluitend
juist dien slecht gekenden levensloop en het is dan ook maar kort.
Alles wat hem betreft schijnt wel een weinig vreemd en onduidelijk te moeten zijn
of te moeten worden. Het dunkt mij geen toeval, dat men zoo weinig bizonderheden
van hem opspeuren kon. Want een karakter als het zijne sluit zich op in zijn eigen
raadselachtigheid: zoo een man heeft niet graag, dat men zich met zijn zaken
bemoeit en aan heel zijn leven trouwens zal allicht die zekere onbestemdheid eigen
zijn geweest, welke ook zijn werk - zijn i n n e r l i j k zijn - zoo bizonder karakteriseert.
Hij was een landschap-schilder en van al de schilderijen die hij maakte zijn er wonderlijk genoeg - niet meer dan een drietal bewaard: in Duitschland twee en één
in Florence; het laatste een in vollen zin g r o o t s c h opgevat landschap van bergen,
grauwe rotsen en ver zich strekkende vlakten, alles verbeeldingsvol gezien en ruim
geschilderd, in een gedempt-gloeiende kleur. Men heeft het werk lang voor een
Rembrandt gehouden.... Maar ook etste hij en van die etsen, bezit het Rijks-Museum
een zeer mooie collectie.
Seghers werd te Haarlem geboren in 1590, zes jaren dus vóór Van Goyen, den
oudsten der landschapschilders uit onzen ‘grooten tijd’. Van zijn eerste jeugd is
niets bekend. Van zijn tweede alleen, dat hij toen een buiten-echtelijk kind had.
Maar de zorg voor dit kind bleef hij op zich nemen en de moeder - ook al trouwde
hij haar
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ROTSACHTIG LANDSCHAP.

niet - stelde hij met 80 gulden ‘schadeloos’. In zijn 24ste jaar trouwde hij met een
vrouw die, zooal niet veel bloeiende vroolijkheid, dan toch praktische ervaring aan
kon brengen: ze was 16 jaar ouder dan hij.... Uit finantieele berekening schijnt hij
niet te hebben gehandeld: met hun beiden bleven ze even arm. Ongeveer in dien
zelfden tijd moet hij naar Amsterdam zijn verhuisd, waar hij 12 jaren bleef. Het
vóorkind nam hij bij zich aan huis. - Achtereenvolgens heeft hij daarna in Utrecht
en 's Gravenhage gewoond, om tegen 1633 weer naar de Hoofdstad te keeren. Hier
heeft hij nu omgegaan met den bijna 20 jaar jongeren Rembrandt, die hem heel
hoog moet hebben geschat en niet minder dan 8 schilderijen (en wie weet hoeveel
etsen!) van Seghers heeft gekocht.
Hoe het hem verder vergaan is blijft duister. Gereisd moet hij hebben, in
Duitschland, in Zwitserland, denkelijk nog wel verder weg naar het Oosten.
Hoogstraeten (deze ook een der enkelen die zijn grootheid hebben beseft) verhaalt
ons iets van zijn triesten ondergang: hoe weinig zijn schilderijen hem opbrachten,
hoe hij stapels etsen maakte en die dan voor enkele duiten moest afstaan aan de
kunstkoopers en schuldeischers, wie hij vergeefs voorredeneerde dat zijn werk
naderhand gezocht zou worden en met veel geld betaald.. hoe deze etsen eens bij
‘manden-vol’ werden weggedragen om als pakpapier te dienen. - Heel het huis werd
leeg gesleept.... getuigde later zijn weduwe. Er was niets meer. Het werd de groote,
leege armoe. En eindelijk heeft Seghers - die toch geen dronkaard was - de
drank-beneveling gezocht: door een ongeluk, in dronkenschap opgeloopen, is hij
gestorven. Hoe oud hij geworden is weet niemand.
Ik waarschuwde u reeds: het is wel weinig, wat men opgespeurd heeft. Maar ik
voel in dit levens-beeld - hoe summair het ook zij - een zekeren samenhang met
den geest van zijn werk. Ik voel iets abnormaals, iets onrustigs, iets zoekends in dit
leven, iets van élan en aarzeling.... iets van zieletrots en materieele hulpeloosheid....
althans de mogelijkheid van dit alles. Een heftige was hij, een zonderling, een
zwerver, - niet een van hen die s l a g e n . Een vereenzaamde was hij. Een, die er
van hield te dwalen, alleen, door verre, vreemde streken, met de oneindigheid voor
zich, de oneindigheid van wijde landschappen, van bergen en kantige rotsen,
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juist die oneindigheid, die zoo in overeenstemming was met den aard van zijn eigen
gemoed.
Zoo een man past niet in de regelmaat der maatschappij. Hij doet niet vroolijk
mee met de menschen. Hij kan niet prettig praten. Zijn stilte, ja de ongemeenheid
zelf van zijn geest en talent, dat alles werkt dikwijls afstootend. Maar zoo iemand juist door die wat wilde afgezonderdheid, die onverzoenlijkheid van zijn natuur - hij
kan een plotselinge bevrijding brengen uit verstarde tradities, en het nieuwe kan hij
geven, dat dan zoo noodig is, het ruime, het direct- en groot-gevoelde.
En dit nu, dunkt me, heeft Hercules Seghers gedaan.
Toen hij jong was en om zich heen keek naar de kunst van zijn voorgangers, vond
hij niets dat hem ook maar eenigszins bevredigde. Misschien kent ge ze wel, de
koude, droge, peuterige schilderijen, die hier werden gemaakt tegen 't einde der
16e eeuw. - Het was al lang geleden, dat dat geniale tweetal, Lucas van Leyden en
Scorel, voor een nieuwe kunst hadden geijverd met den klaren hartstocht van hen,
die zich aan den aanvang weten van een nieuw tijdperk. Maar wat was er van hun
doen en trachten geworden? - Wij waren onzen vrijheidsstrijd tegen Spanje
begonnen. Veel meer dan de droomers, dan denkers en poëeten, waren thans de
menschen in eer, die een zwaard konden zwaaien of een zeeschip besturen. Voor
het leven van den geest was rust noch tijd. En zonder geest geen kunst!
Wel was misschien Aertsz een nog tamelijk groot schilder geweest, zich
aansluitend bij dat illustere tweetal; maar toch, na de frissche kracht, door onze
vroege Renaissancisten uitgevierd, was er hier werkelijk niet veel gedaan, dat
k u n s t v o l genoemd kan worden. En dit uitgeputte beetje werd bovendien nog
ongezond gemaakt door een slecht verwerkte, een te onpas uit Italië geïmporteerde
aesthetiek. Jan Breughel (zoon van den grooten boeren-schilder) was onder die
kwijnenden nog de eigenste misschien. Hij was een Vlaming wel is waar, maar zijn
werk schijnt hier al vroeg ingang te hebben gevonden. In de cobalt-blauwe
verschietjes van dezen knutselaar is een aardige mildheid, een zekere vriendelijke
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prentjes, prentjes tot amusement. Peuterig staan er de boom-takjes uitgepriegeld
tegen een al te azuren hemel.... Er is geen artiesten-geloof, geen wil, geen
verrukking, geen ernst in dit liefhebberij-geschilder, ja zelfs niet veel trouwhartige
observatie. En bepaald o n d u l d b a a r is er het gespelevaar in stampvolle
speelgoed-bootjes, het zondag-middags-gelanterfant van talrijke figuurtjes, waarmee
hij zijn gladde kronkel-riviertjes of boschpaadjes ‘stoffeerde’. Hij, met zijn
landschapidylletjes in zoete kleurtjes saamgesteld, hij heeft het model gegeven aan
al die roerend-gemoedelijke huis- en decoratieschilders, die in hun vrijen tijd zulke
aardige gevalletjes plegen op te penseelen.
En zijn volgers, die Seghers' tijdgenooten waren, v.d. Venne, Averkamp, Arentsz,
E. v.d. Velde (de leermeester van Van Goyen en niet te verwarren met de beide
Willems en Adriaan v.d. Velde, die allen van een latere generatie zijn) zij bleven
trouw volharden in dat keurig-peuterige, dat nuchter-stugge en kleine - hoe elk van
hen dan ook een zeker stel wel-waardevolle eigenschappen had en hoe ze ook
allen samen een beetje meewerkten - onbewust - aan den grooten bloei, waarin
kort na hen de kunst zou herleven. Ik vergeet ook Pieter Lastman niet, die - zeven
jaar ouder dan Seghers - in zijn tijd als een groot kunstenaar gezien werd en méer
nog bekend is gebleven daar hij eenigen invloed heeft geoefend op zijn leerling,
Rembrandt van Rijn. Het kost ons geen moeite in te zien, dat Lastman een stevige
persoonlijkheid geweest is. Er woelde wat om in zijn hoofd. Hij had nieuwe en
geenszins kleine opvattingen. Ik weet 't. Maar zijn g e m o e d verwerkte die
meerendeels Italiaansche zwierigheden nauwelijks.... En zijn werk - zuiver
aesthetisch beschouwd - blijft er niet minder verkild om.
Een origineele en grootsch aangelegde natuur nu als Hercules Seghers, kan wel
niet anders dan met medelijdende onverschilligheid op die zoo braaf voortslovende
schilders-groep neergekeken hebben. Was dàt de kunst, waarnaar hij verlangde?
- Hij zag en zocht en voelde zich alleen. Maar uit de zwijgende wijdheid der hem
omringende natuur steeg als een vreemde en nieuwe schoonheid op, een stille
glorie van aandoeningen. Werkelijkheid? verbeelding? Het eene voortaan niet meer
zonder 't andere. Hij wendde zich van de menschen af en verloor zich in zijn
visioenen.
Daar is in zijn werk een zekere eentonigheid, iets treurigs en onvruchtbaars. Want
hij putte zich uit. Het gemis aan erkenning zal hem soms moedeloos hebben
gemaakt. Het gevoel van zijn eenzaamheid werd drukkend ten laatste....
Het is diezelfde treurigheid en eentonigheid en uitputting, ook menig mensch van
ònzen tijd bekend. Het is het om- en omwoelen van de eigen fantasieën, het
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welke nooit een volkomen gestálte kunnen krijgen.... die ziekte-toestand van hen,
die - hoogwillend, nobel en zelfstandig - toch nooit en nergens aanraking kunnen
krijgen met het krachtig-stuwende leven rondom.
Er zijn, onder die etsen van Seghers, ontzaglijk breede voorstellingen: glooiende
dalen, immens van wijdte, omringd door kantig opstaande berg-reeksen; breede
composities van achter elkaar schuivende terreinen; dingen die hij vier, zes malen
hervatte. Telkens opnieuw bekerfde hij de plaat en kleurde, schaduwde en waschte
hij in zijn teekening, rusteloos zoekend naar breeder evenwicht, vollere kleur, grilliger
samenstelling.
Naturen als de zijne kennen de obsessie der technische onderzoekingen. Ze zijn
weifelend en nooit voldaan. Niets is merkwaardiger dan na te gaan dit intrensiek
zoeken naar expressieve kracht, hoe hij b.v. de organische geaardheid van zijn
rots-formaties op te speuren en er met scherpe kerven al de geledingen van uit te
drukken trachtte, zoodat ze vóor ons staan, die onherbergzame hoogten, als verstard
in de vulcanische woelingen van hunnen wordingstijd, als de tot grillige orde verstijfde
chaös. Voorwereldlijke landschappen zijn 't, natuur-verbeeldingen in
scheppings-staat. Uit een verre, dorre vlakte rijst een boom, eenzaam en hoog, met
een hopeloos takkengereik, waarvan het groen als bij rafels omlaag hangt.
Alles wat hij begon - hoe vaak ook gedaan - was hem opnieuw een probleem. Hij
had een onverzoenlijken haat tegen alle traditie of manier -, want alles wat hij daarvan
gezien had was mors-doode schijn-kunst. Zijn boomkruinen vertoonen een warrel
van krassen, strepen, stippen, neergegrifd met 'n innigen wil om 't compacte en toch
losse, het volle en ruischende dier blader-massa's te doen voelen. Hoekig en
gedrochtelijk staan de takken uit tegen de bewogen lucht. De grasvelden geeft hij
weer door een gestippel en gespetter van pik-zwart gebeten moeten, dicht naast
elkaar, verwoed en stelselmatig, zooals Van Gogh dat wel deed. - Er is van hem
een zee, o niet dan een klein, donker schetsje, maar hoe is ook daar met koppige
volharding gezocht het woelige, spattende water uit te drukken, dat onmetelijk veld
van schuimend bruisende golven, waar verloren midden in een zeilschip zwalkt, de
flapperzeilen wittig onder de zwarte lucht, een spook-ding dat de desolaatheid van
het water nog grooter maakt.
Hij hield van het mysterieuze, grootsche, het afgetakelde, van ruïnes, van eenzame
en oude dingen. En omdat hij zoo hevig dit voelde, daarom juist was techniek hem
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generatie - de minste broeders niet uitgezonderd - ons zoo verbazingwekkend
schijnen. Hij had die technische gaafheid nooit kunnen bereiken. Hij stond te
eenzaam, vond te weinig steun, te weinig bewonderenswaardigs om zich aan vast
te houden; hij moest blijven zoeken en probeeren zonder eind, waar zijn volgers
zouden vinden nog eer ze te zoeken behoefden.
Buitengewoon moeilijk zelfs is 't om uit te vinden hoe hij sommige effecten bereikte.
Dikwijls, dunkt me, deed hij zoo: eerst teekende hij zijn landschap in enkele,

DE DRIE BOEKEN.

vaste en algemeene lijnen: den horizont - den fijnen, verren horizont met 't gestippel
van een torentje of molen er boven uit - de groote, evenwijdige lijnen der vlakte, de
golvingen van heuvels en bergen.... het terrein op het eerste plan wat hoekiger
geaccentueerd en scherp ook de gebouwen, de kerken en huizen of een enkele
boomstronk. Dan drukte hij zijn plaat af (dikwijls op fijn schilderslinnen) in éénen
tint: bruin, of blauw of groenachtig. En vervolgens penseelde hij het dan verkregen
resultaat bij, maakte hij willekeurig den voorgrond donker of licht; fijnkleurig het
verschiet; massief de uitspringende rots-punten.... terwijl hij door wat lichte tinten
van lila, of roze, de hooge gewelfdheid wist uit te drukken van den hemel, het ijle
er van boven de vaste dingen der aarde. Dat was een geheimzinnig scharrelen en
probeeren zonder eind! - Een regelmatig werk-systeem volgde hij nooit. En sommige
teekeningen, in ets-staat geheel eender, zijn toch totaal verschillende voorstellingen
geworden, zooals Seghers die - al penseelend - weer van nieuws af aan over
droomde.
Kleurend componeerde hij nog. Een boom verrees waar een leegte geweest was;
rotspunten verscherpten zich tot muren, tot bouwvallige torens, tot groote burchten
soms.... Met een paar krassen gaf hij meer bewogenheid aan de lucht; of neen: de
a a n d u i d i n g van meer bewogenheid.... Veel meer werd het gewoonlijk niet eens.
Enkele platen schijnt hij - allerwonderlijkst - met olieverf te hebben afgedrukt.
Hij had, zeide ik, de obsessie der techniek, maar geen die - juist technisch - zoo
vaag en slordig was.... Hij had de koppigheid van wie allerscherpst zijn einddoel
ziet, en geen zoo wild-ongeduldig.... Hij voelde zich geboeid door alles wat scherp
reëel
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was, kantig en krachtig van vorm, en hij verloor zich in droomende mijmering....
Stel u voor een landschap van Rembrandt, een zijner toovervolste landschappen,
waar - op een heuvel - boomen stormig staan te ruischen onder een dreigend zich
saampakkende lucht, en met in lager perspectief een groote, zon-doorschenen
vlakte.... een van die landschappen waar de menigte détails zich oplossen in de
grootheid der

LANDSCHAP (UFFIZI, FLORENCE).

geheele visie.... maar denk u dit nòg fantastischer, als in een koorts-droom gezien,
ontzàglijk, zóó dat de ruimte van af den voorgrond tot dien vreemden heuvel-rij, de
ruimte van dat dal vol kerken en dorpen màteloos schijnt.... Stel u een landschap
voor van Rembrandt, nòg vreemder fantastisch, maar ook zonder de mannelijke
beheerschtheid, waardoor Rembrandts hartstochtelijkste werk nog zoo rustig kan
zijn - dan krijgt ge een idee van Seghers' wezenlijkste uiting.
En het bizondere is wel, dat hij - die in wezen toch zeker niet s t e r k was - daartoe
geheel uit zichzèlven is gekomen. (Wie geeft ons een duidelijk beeld van wat toch
‘persoonlijkheid’ is?) Het was de onbekende Hercules Seghers, die Rembrandt
beïnvloedde. Niet alleen schetste Rembrandt zijn landschappen in groote en fijne
en minutieuze lijnen zooals alleen Seghers dat gedaan had; en niet alleen vond ook
Rembrandt geen bevrediging in zijn werk zoolang hij er niet lang en aldoor opnieuw
op geëxperimenteerd had en geploeterd, - maar juist en vooràl in de m a n i e r v a n
z i e n sloot Rembrandt zich geheel bij dezen nerveuzen zoeker en visioenairen
peinzer aan. En vòor Seghers was de wereld nog nooit door iemand zòo aangekeken,
noch hier, noch in Italië, noch ergens anders.
Doch Rembrandt waarlijk niet alleen onderging zijn fascineerenden invloed: Van
Goyen ook, Koninck, Ruisdael,.... Want Seghers begreep hoe de nieuwe kunst zich
voortaan te ontwikkelen had. Ten slotte heeft hij nog ‘school’ gemaakt! Hoe miskend
dan ook, de besten van zijn tijd geloofden in hem en in weerwil van zijn z.g.n. machte-
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loosheid ging er levende kracht van hem uit.
Het gevaar echter voor een kunstenaar van zijn aanleg en levend in zijn
omstandigheden van tijd kan in een tekortkoming liggen aan plastisch vermogen.
Wat een Thijs Maris geweest is als beëindiger, dat was hij als àankondiger van een
beschavings-periode. Door de weifeling van 't verwachten zoo goed als door de
ontmoediging van 't zich herinneren, worden de vormen der verbeelding verneveld
en de krachten van den kunstenaars wil gesloopt. En beide blijven ze onbevredigd
en eenzaam. - Dit gevaar dan is - al of niet bewust - door Seghers gevoeld, zoodat
we hem telkens met energie zich zien toeleggen op scherpere vorm-aanduiding. Ik
wees al terloops op zijn terrein-studies, hoe hij de gronden karakteriseert en de
plans achter elkaar laat schuiven. En ik noemde reeds zijn toewijding, overal waar
hij de warrelige, weelderige vegetaties gaf, die hij zoo bizonder mooi vond. Zoo
etste hij eens twee boomkruinen, recht naast elkaar: niets dan een détail-studie dus,
een uitvoerige observatie van takken en blaren; en zoo eens een afhangende tak,
die het papier vult van boven tot beneden, terwijl als achtergrond slechts een rose
en blauwige tint is aangebracht, de illusie gevend als van een zee in vroegen
ochtend. Hoe nauwkeurig bekeken is die vreemde dennentak met zijn neersluierende
naaldentrossen, hoe nauwkeurig en hoe wonderlijk: een ijsbloemachtig figuur schijnt
het te zijn, een prachtige kristallisatie en - niet wetend of dit nu als waarheid of als
verbeelding moet worden genomen, eindigt men liefst in de meest argelooze
bewondering voor zulk een fijn decoratief geheel en vraagt men van zelf zich verder
niet veel meer af. Men vraagt niet meer veel, omdat hier een fantast zich uitspreekt,
die betoovert meer dan verklaart.

BOOMSTUDIE.

Zelfs waar hij héel simpele gevallen behandelt, als een Hollandsche vaart,
horizontaal en van de hoogte uit gezien, wat spichtige, rare huisjes, ordelijk gereid
langs den rechten oever en de onmetelijkheid der weiën er ver en hoog achter heen;
- of die andere plaat: links een planken schuur, een soort brokkelig hekwerk rechts,
en daar tusschen door weer die ruimte, die ruimte van zijn Verlangen.... in zulke
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dit alledaagsche geeft komt het ons voor iets v e r r u k k e l i j k s te zijn! En zoo was
het heel zeker ook hém.
Hij etste een doodskop en al de verweerdheden, de kerfjes en vlekjes van dien
ouden schedel, zooals Derkzen van Angeren dat nu wel gedaan heeft. - Hij etste
een hoog opsteigerend paard, laag tusschen de pooten de lijn van het landschap;
een briesend beest, een soort spook-verschijning: het kon, wat de nervige
behandeling betreft, een teekening zijn uit Dürer's tijd. - Hij etste eenige overelkaar
liggende folianten: deze vullen de plaat overal; en door de scherpe, hevige weergave,
door het m e n s c h e l i j k d o o r l e e f d e - kan men zeggen - van die verbazend
eenvoudige voorstelling, doet het denken aan een Van Gogh. - In dezen zelfden
geest gedaan is zijn Graflegging ook, die door de lichte tinten, door de niet mooie,
de gròve, maar ook wel heel expressieve gezichten, door het scherpe modelé van
Christus' uitgemergeld lijf, aan de oude Duitschers doet denken of aan Lucas van
Leyden, maar door de beknopt-harmonische samenstelling eer aan de verfijnde
Italianen.
Met zijn G e e s t zoekt hij wat vast is van vorm en die vormen ziet hij graag scherp,
vol grillige toevalligheden... maar zijn dieper verlangens gingen uit naar wat ruimte
uitdrukt, droomige atmosfeeren, vloeiend licht, naar wat mateloos is en heerlijk van
wijdheid. - Zoo kan hij nu eens aan Rembrandt herinneren, dan weer aan de 16e
eeuwsche Duitschers en toch aldoor en heel beslist zich zelf zijn. Zoo kon hij veel
breeder van verbeelding zijn dan al zijn tijdgenooten - en tegelijk zich verdiepen in
een détail zòo simpel, dat geen mensch vóór hem er nog wat aan gezien of gevoeld
had. - De vereenigende kracht van beide elementen - dat van het concreete en dat
van de droom - werd dan gevormd door zijn ongewoon, zijn geheel buitengewoon
compositie-genie, het afdoend bewijs, dat ook hij ten slotte de wereldchaös met zijn
geest en ziel o m v a m e n kon. Want er was niets t r a d i t i o n e e l s in zijne
composities. Hij schiep daarin een nieuwen stijl.
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Sonnetten
door Hélène Swarth.
I.
Gelijk, wijl Moeder wou, een schamel kind,
Van schaamte rood, uit stroobedaakte hut
Geslopen komt, armzaalge kleine Ruth,
Naar 't land, waar maaiersvolk de garven bindt,
En vlijtig raapt en zamelt en beschut
In 't lompenrokje de âren, die zij vindt,
Dat geen haar roov' de rukkend wilde wind,
Wijl voor een maal wel Moeder ál benut; Doch klopt, van weerzin, 't hart haar in de keel:
Eens noemde Vader 't zelfde graanveld zijn,
Waar moeizaam nu zij raapt haar armôe-deel:
Zoo lees 'k erinneringen, arm festijn,
Van 't koornland mijner liefde, er vallen veel
Wel zware halmen, doch mijn trots lijdt pijn.
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II.
Het somber woud van zwaarmoed-zwarte pijnen
Doorsuizelt droef mijn ziel met donkren schroom.
Ravenna's woud gelijkt het, waar de droom
Van Dante zag de Hel vol zonde en pijnen.
'k Stijg áf langs steile paden. Meiwind loom
Doet bloedigroode zee van eikloof deinen,
In 't zondoorwemeld leven der ravijnen.
Daar vlij 'k mij neer en vouw de handen vroom.
Hier vloeit de beek, in 't aard-gewijde water
Baad ik mijn oogen rein van bangen schrik
En vul mijn palm en luister naar 't geklater
Waar 't in den vijver valt met koel geklik.
En om daemonen àf te weren slaat er
Mijn hand een kruis. - Zoo vind ik weer mijn Ik.
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III.
Het roode dak, in zwartgroen zomerwoud,
Lijkt nú oranje en dan weer rossig-bruin.
De wrakke muren vallen straks in puin,
't Verweerde huisje is honderd jaar wel oud.
Wen over 't hellend dak glijdt, dalend schuin,
Fluweelen streeling van het avondgoud,
Bloeit óp het dak in verven menigvoud
En lijkt van verre een gladiolus-tuin.
Dan, boven 't bosch, verbleekt de gulden lucht.
Een late lijster fluit nog even zwak.
Met zacht geklapwiek en roekoe-gerucht,
Vliegt wég een woudduive. - En nu lijkt het dak
Een tragisch-donkre murwe purpervrucht,
Die langzaam dóodbloedt in het zwart getak.
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IV.
De blauwgekielde blonde boeren laden
De gele schoven, zomers rijk gewin
En leiden langzaam, over blanke paden,
De hooge wagens, halend d'oogstbuit in.
Op 't bruine boschpad vallen gele bladen
En sterker geuren melden herfstbegin.
Aan dorre takken beven herrefstdraden,
Een lijster kweelt een lied van late min.
Azuren vurig, laait de lucht daarboven,
Verschroeit de haver, zengt het stoppelveld.
Ik wacht den herfst, mijn koren staat op schoven,
'k Weet dat mijn hemel straks in regen smelt.
Gelijk de lijster, die zijn lief wil loven,
Zingt mijn verlangen in het zongeweld.
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V.
Door grijze luchten zie de grijze meeuwen
Klapwiekend cirklen rond den seinlichttoren,
Die lokt ten dood met schitterblij bekoren.
O hoor de meeuwen met hun wanhoop-schreeuwen!
Zij vallen neer, verpletterd en verloren,
Waar zingt de branding 't weeënlied der weeuwen.
Die kreet der meeuwen schreit door állë eeuwen.
Die kreet der meeuwen zal ik áltijd hooren.
Zoo, rond de vuurbaak van mijn liefde, in bangen
En hopen, zie hoe vleugelkleppend zwermen
De wilde vogelen van mijn verlangen
En zich te pletter vliegen - hoor hun kermen! Aan 't klaar kristal, dat houdt de vlam gevangen,
De gouden vlam, die weet van geen ontfermen.
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VI.
Het graan, verslagen door het stormgeweld,
Bleef liggen, zwijgend, bleek en regenzwaar.
Doch 'k hoor de halmen fluistren tot elkaar:
- ‘Reeds naakt de sikkel, die ons nedervelt.
Waartoe verrijzen, om het doodsgevaar
Te geven 't lied, dat onze golve' ontwelt,
De melodie van 't suizlend korenveld?’
Zoo tot den éen zegt de andre korenaar.
Doch ik, die lag door Levens storm verplet,
Rijs óp, vol veerkracht en, hoewel ik zie
Dat reeds de Dood voor mij de sikkel wet,
Geef ik nog willig ál mijn melodie,
Al weet ik niet waarom en niet voor wie,
Wijl God zoo wil, wijl 't is mijn levenswet.
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Nieuwe dag,
door Ina Boudier-Bakker.
Toen het twee uur was, zei Suze kortaf en bits het gevreesde:
‘M'rie, nou zou ik me es eindelijk gaan aankleeden om naar neef Bonge te gaan’.
Marietje, òverdruk bezig met van den vloer de snippers en knipsels van zwarte
crêpe bij elkaar te vegen - den heelen Nieuwjaarsochtend nog hadden Suze en
Anne hard zitten naaien aan rouwgoed dat af moest - Marietje, keek niet op, zei
alleen:
‘Hè waarom nou?’
‘Heb je ooit zoo'n schaap gezien!’ viel Anne uit - ‘is er een makkelijker manier om
een gulden te verdienen dan te zeggen: ‘neef, ik feliciteer u met Nieuwejaar!’
‘I k wil die gulden nie eens!’ mopperde 't kind, de warrig-blonde haren van haar
gloeiende wangen wegstrijkend. Meteen veegde ze door.
‘Oh! hoor je dat! Ze wil die gulden niet eens! Nee, ik wil 't wel gelooven, jij vindt
't makkelijker om hier thuis alles klaar te vinden voor je, dat w i j er voor werken!
Nou maar, w i j willen hem wèl, hoor je, die gulden, wij zijn d'r niet vies van - en je
schoenen moeten gelapt heb je zelf gezegd, moet je dat daar maar van doen, je
kost ons genoeg aan je voeten....’
Marietje zei niets. Even voorzichtig het blik schuddend dat de snippers naar den
rand zakten, stond ze, ging toen de kamer uit, waar Moe aan 't wegbergen was van
de naaimachines, Suze inmiddels de rouwjapon over de pop hing.
‘Sjiek’, zei ze voldaan, hier en daar iets verschikkend, met luchtige vingers. Dan
ging ze bij Anne aan de tafel zitten.
‘Effen rustig uitkijken....’
Stil kwam Marietje de kamer weer in, haar hoed al op; ze was nog bezig zich in
den mantel te werken, die haar te nauw werd - ze was er gewoon uitgegroeid - toen
een uitroep van Suze haar deed opschrikken.
‘Wat's dàt nou voor een kuur! Waarom zet je je ouwe hoed op!’
‘'t Gaat misschien regenen’, zei ze flauwtjes.
‘Regen? Idioot, d'r is geen regen aan de lucht! Je gaat maar niet als een
bedelaarskind naar 'm toe hoor, hij hoeft niet te denken dat we om zijn gulden
verlegen zitten..’
‘En ik moet er net om dien gulden naar toe!’ stribbelde 't kind tegen.
De groote zusters keken mekaar aan, haalden de schouders op.
‘'t Was toch zoo'n onnoozel schaap, daar was 't end van weg! Die snapte nou
gewoon niks, en dat was al veertien jaar’.
‘Je zet je goeie hoed op en je doet je goeie mantel aan’, besliste moeder.
Angstig keek het kind, besluiteloos haar handen aan den hoed, een oogenblik
voor zich uit. Toen, omdat ze haar alle drie zoo aanzagen, ze 't ook niet nòg eens
zeggen dorst - omdat ze er zich voor schaamde, of 't haar schuld was, gehoorzaamde zij, ging haar besten hoed halen.
Dan, even met haar hoofd om den hoek van de deur, zei ze goedendag; stopte,
weer in de gang, gauw het krullige weerbarstige haar zoo glad mogelijk weg achter
haar ooren - en liep langzaam de trap af, de straat op.
‘Daar ging ze weer’, dacht ze - ‘hoe lang was dat nou al, dat ze op Nieuwjaar naar
neef en nicht Bonge moest. Want op dien gulden aasden ze alle drie; 't was haar
vast aandeel, dat zij aanbracht in ruil voor haar heilwensch - alle jaren stribbelde
ze tegen en alle jaren was ze gegaan - zij, de jongste, had natuurlijk ook niks te
vertellen.... Tot voor twee jaar leefde nicht nog. Ze wist niet van wie ze viezer was,
van nicht of van neef. Maar toèn gebeurde tenminste dat erge niet, hoefde ze neef
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geen zoen te geven. Na nicht 'r dood wou hij dat. - Bah, op die griezelige, grijze
stoppels - jasses!
Maar verleden was ze hem tot haar schrik op straat tegen gekomen - ze had hem
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voorbij willen loopen, doen of ze hem niet zag, maar hij had haar staande gehouden,
en haar aangekeken op zijn nare manier, die haar zoo onrustig maakte.
‘Zoo, waar loop jij zoo hard naar toe? En met zoo'n mooie hoed op? Je weet ook
wel hè, wat je goed staat. Nou vat maar geen kou met die bloote hals’. En ineens
vóór ze er op bedacht was, had hij haar onder haar kin geknepen.
‘Nou tot Nieuwjaar hoor!’ had hij haar nog nageroepen.
Ze had 't maar niet kunnen vergeten en herhaaldelijk had ze op 't punt gestaan
't aan Moe te vertellen, dat neef toch zoo naar deed tegenwoordig met 'r, en of ze
er niet heen hoefde met Nieuwjaarsdag. Maar toen ze het eindelijk schuw eruit
bracht, 't niet goed precies durvend uit te spreken, en in dat onbehagelijk
schaamtegevoel het te kleurloos inkleedend om indruk te maken - was't eenig
resultaat geweest, dat ze alle drie hun schouders hadden opgehaald, achteloos.
‘Wat zou dat! Ze dachten, dat ze heel wat bizonders te vertellen had!’ En Suze
venijnig: ‘Wou je intersant doen kind? Ik zou maar liever mijn best doen een beetje
ingetogener te zijn op straat; alle jongens kijken je an, dat past niet voor een
fatsoendelijk meissie’.
Ze had gezwegen zonder verweer, innerlijk doodelijk bezeerd in dieper schaamte
om 't verwijt, dat bevestigde wat ze zelf angstig ondervond den laatsten tijd: dat alle
mannen haar aankeken, ze deed toch ‘niks bizonders’, nog heel onschuldig en
onbewust van de bekoring van haar pas ontluikende volle blanke schoonheid, die
de aandacht trok, te meer opviel bij 't kinderlijke nog in haar kleeding en manieren.
't Gaf haar alles, met haar bedeesde, gesloten natuur, datzelfde gevoel van
angstige, onbegrepen schaamte, een even onbepaald besef van schuld.... ergens....
maar hoe of waardoor wist ze niet. En 't maakte haar nog stiller thuis, waar ze toch
al, in den dagelijkschen omgang met de bijdehande zusters, die al 't geld in huis
brachten en Moe, die van hen afhankelijk 't nooit recht voor haar opnam, gewend
was geraakt te zwijgen, te verbergen wat in haar omging; en nog niet tot
zelfbewustheid gekomen sliep haar gevoel onvermoed hevig en fel onder het kalm
sereene uiterlijk, kropte ze bang voor de woorden der huisgenooten, banger nog
voor de oogen van vreemden, alles op van die bezwarende, telkens zich herhalende
ondervindingen, waarvan zij wel instinctmatig de oorzaak in zichzelf zocht, maar
die haar nog geen behaagzieke vreugde en voldoening vermochten te geven, haar,
onverklaard en nieuw, nog slechts verontrustten en beangstten.
Toen ze de straat omsloeg, liep ze bijna tegen Willem Gevers aan. Ze lachte
onbevangen, en stond stil, terwijl de jongen, een plotselinge kleur in zijn tanig
verbrand gezicht, blij-verrast zwijgend voor haar stond.
‘Waar ga je heen M'rietje?’ zei hij dan.
‘Naar neef Bonge’, antwoordde ze, gewoontjes haar neus tegen hem optrekkend
- ‘ik had al niks geen zin, maar ik moest toch....’
Hij knikte begrijpend, en ze stond stil bij hem, niet de behoefte of de
noodzakelijkheid voelend iets te zeggen. Willem was haar vrindje geweest van 't
kleine schooltje af, met wien ze praatte, wien ze alles vertelde van school, van thuis,
van tegenwoordig van 't atelier - met Willem was ze vertrouwelijk en op haar gemak
als met geen mensch anders.
‘Kom je vanavond nog wat bij Jaantje in de straat?’ vroeg hij verlangend, zijn
oogen begeerig in de hare - maar ze knikte kalm-vroolijk: ‘goed, ik kom hoor’,
trippelde met een knikje ‘da-àg’ van hem weg.
Ze liep vlugger voort nu, blij-bedenkend, dat als het nare voorbij zou zijn, daar
dan de avond was, - de Nieuwjaarsavond, die was als een Zondagavond - als prettig
slot aan den dag. Zondagavonds als ze van Moe met haar vriendinnetje Jaantje
een eindje
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om mocht, kwam Willem, Jaantjes broer, er altijd bij, liepen ze prettig met z'n drieën
- soms, meestal den laatsten tijd, kwamen ze Gerrit tegen, die liep dan met Jaantje,
zij met Willem. Jaantje en Gerrit bleven dan soms een heel eind achter, en dan
hoorde ze Jaantje soms lachen en gillen. Verleden week zei Willem nog: ‘Hoor die
es!’ maar ze had er niet veel opgelet, was net bezig een verhaal te doen over een
meisje op 't atelier. En opeens had ze gemerkt dat Willem haar hand nam - ze
verwonderde zich flauwtjes, zonder veel aandacht, en gedwee was ze maar zoo
met hem voortgeloopen, hand in hand. Later moest ze hier dikwijls aan terugdenken,
maar evenals toen: verwonderd en zonder bijgedachten. En naar wat Jaantje haar
later gichelend en rood over Gerrit vertelde, luisterde ze maar half, en zonder
belangstelling. 't Ging haar voorbij.
't Was drie uur toen ze aan de bel trok van het huisje, waar neef Bonge twee
kleine kamers bewoonde. Traag klom ze de trap op, tikte aan den deur aan 't eind
van het donkere nauwe portaal.
Vanuit de kamer werd geroepen: ‘binnen!’ door een schorre mannestem, waar
Marietje nu al van griezelde. Neef hoestte altijd. Met afgemeten stapjes, rechtop,
kwam ze de kamer in.
‘Dag neef’.
Neef Bonge zat in zijn leunstoel bij het raam, pijp in zijn mond; tabakswalm hing
zwaar blauwig door de heele kamer. Nu wendde hij zich half om, wuifde naar haar
met een soort verloopen galanterie.
‘Zoo zoo juffertje! kijk es an!’
Ze kwam naar hem toe, altijd met diezelfde aarzelig terughoudende afgemeten
pasjes en in dat korte oogenblik grifte zich heel zijn beeld in haar ontstelden geest:
De kleine magere roode kop, met de zorgvuldig glad en dwars over den schedel
gelegde geelgrijze haren, de sluwe blauwe oogjes en grijzige stoppelwangen; de
zwarte jas, het hooge witte boordje, 't overhemd en 't rood geruit dasje met steentje
- de heele verschijning van een onwezenlijke verfonfaaide heerachtigheid, die ze
instinctmatig wantrouwde.... zag ze ook geheel de kamer, die in haar herinnering
onafscheidbaar met hem verbonden was: het grijs geruite behang met de verbleekte
portretjes, het rood en zwart karpet, de mahonie stoelen met verkleurde zwarte
zittingen om de uitgeschulpte tafel, waarvan Moe nog altijd de kansen overwoog of
ze die erven zouen of niet. In 't midden onder een groen vaasje lag een klein gehaakt
kleedje, dat zij eens voor nicht gemaakt had.
‘Neef ik feliciteer u met 't Nieuwe jaar, ook van Moe, en van Suze en Anne’.
Hij hield haar hand vast, ze voelde de warmte van zijn beenige klauwige vingers
door haar wollen handschoen heendringen. Schichtig trok ze terug.
‘Dank je wel hoor, insgelijks. En kom je nou es bij me op visite - ga hier zitten’.
Zij ging naar den stoel, dien hij aanwees, vlak naast hem; terwijl ze ging zitten,
schoof ze meteen een eind achteruit.
Hij merkte het, keek het kind, dat vreesachtig de oogen afwendde met even een
grijnzend vertrekken van zijn mond, aan.
‘En wat heb je alweer een mooien hoed op - een nieuwe wed ik’.
‘Nee’, prevelde ze in angst - ‘'t is maar m'n ouwe....’
‘Zoo - hij staat je nog goed genoeg anders, altijd moeten jullie jonge dingen nieuwe
hoeden en jurken hebben, wat?’
Marietje haalde de schouders op, zweeg.
Hij keek wat misnoegd nu. Vroeger had dit kind, hoewel altijd wel wat nuffig, toch
aardig zitten babbelen, maar toen was 't nog zoo'n klein kind Nou, nou ze zoo
drommelsch knap opgroeide, - je zou niet zeggen, dat ze pas veertien was - nou je
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d'r wat aan kreeg, nou was ze vervelend geworden, vond ze dat ze op 'n afstand
hoorde te doen.... wat 'n oogen had die meid!....
‘Wil je es proeven?’ vroeg hij een trom-
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meltje van de tafel nemend, en het haar open voorhoudend.
Ze keek onwillekeurig even naar zijn handen, bedacht, dat hij er misschien met
zijn vingers was aan geweest. Ze wist nòg, hoe nicht altijd overal aanzat; ze was
nu eenmaal zoo vies van alles, ze kon 't niet helpen, thuis lachten ze er haar ook
altijd om uit.... toch, bedanken durfde ze niet....
Stil zocht ze er een wat onderuit.
‘Je denkt ook, het beste houdt hij onderaan voor zichzelf, daar ga ik op af - jij bent
een slimmerd hoor!’ lachte hij luid.
Ze kreeg een vuurroode kleur van ergernis, maar naar haar gesloten aard zei ze
niets dan:
‘Nee neef....’
‘Nou 't is geen schande’, troostte hij verteederd, om haar angstig stille gezichtje,
blozend tot onder 't blonde krulhaar. Ze probeerde te glimlachen, en benauwd, een
afleiding zoekend, omdat hij haar zoo onafgebroken zat aan te kijken, begon ze
opeens maar raakweg te praten:
Van dat Suze en Anne zooveel werk hadden, zooveel costumes, ze hadden zelfs
van morgen den heelen ochtend zitten doornaaien - rouwgoed, dat heeft natuurlijk
haast, moèt af hè?’ - en onwillekeurig verviel ze in wat ouwelijk wijs gepraat, wat
trotsch nou hier op haar knappe zusters, die toch maar zooveel klanten al hadden,
èn deftige.... trotsch ook met een beetje philisterachtige braafheid en degelijkheid,
op al dat werken wat ze thuis deden tegenover den luien doeniet van een ouwen
kerel, die nooit wat had uitgevoerd.
Ja, en Moe naaide ook altijd nog witgoed voor een winkel - nou 't was een geratel
soms, twee machines tegelijk, hooren en zien verging je, maar als je niet hard werkte
bracht je 't nooit tot iets hè, dat was nou eenmaal zoo.
‘En wat doe jij?’ viel hij haar in de rede, ongevoelig voor den steek, niet eens
luisterend naar wat ze praatte over die drie, die hem niks schelen konden - alleen
maar kijkend, kijkend naar dat frissche mondje, die mooie witte tanden.
‘Ik? Ik ben toch nou op een atelier, maar ik verdien 'r nog niet - met Juni ga ik
verdienen, ik ben 'r nog maar pas drie maanden.
‘Waar ben je dan?’ vroeg hij.
‘Bij Juffrouw Bosch in de Keizerstraat’.
‘En hoe laat kom je daar dan wel vandaan?’
‘O ongelijk’, jokte ze, op haar hoede, ‘dan eens om vier, en dan eens om zes uur,
al naar dat er werk is....’
‘En dan ga je zeker straatjes omwandelen’ vischte hij.
‘Ikke? Nee, ik en m'n vriendinnetje loopen altijd meteen samen naar huis’.
‘Zoo?’ zei hij weer wat humeurig - dan: ‘lust je je koekie niet? ik heb ze expres
voor jou laten halen, Marietje....’
Ze schrok, beet er gauw een stuk af, en at 't meteen achter elkaar op, om 't niet
te veel te proeven....
‘En vertel me nou eens hoeveel vrijers heb je al gehad? Loopen de jongens je
erg na?’ loenschte hij.
Het kind, bloedrood weer, schudde het hoofd.
‘Nou, zoo'n zoen in 't donker, daar zal je wel niet op kijken’, plaagde hij.
Marietje schokte haar schouders op, haar vingers, kil-koud, plukten zenuwachtig
aan de handschoenen in haar schoot; en tranen stonden haar bijna in de brandende
oogen van eenzelfde schaamte, als toen Suze dat gezegd had van die jongens, die
naar haar keken - of er iets aan haar was, dat deze akelige kerel nou ook al zag,
dat hij zoo iets van haar dacht....
‘Dat h i j dáárom ook zoo tegen haar deed’ - was haar volgende gedachte.
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't Zweet brak haar uit. En op nieuw begon ze gejaagd te verzinnen, wat ze nou
weer eens zeggen zou. Was ze maar weg! Maar tegelijk verschoof ze het vreeselijk
oogenblik van het afscheid.
‘'t Is mooi weer’, vond ze eindelijk - ‘de zon schijnt zoo lekker’.
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Maar zóó als ze het gezegd had, schrok ze, bang dat hij met haar mee zou willen
gaan.
‘Wèl koud’, trok ze slimmetjes terug, denkend aan zijn hoesten, ‘een gure wind’.
‘Dat kan jou niet schelen hè, jij hebt 't zeker altijd warm genoeg’, zei hij.
‘Nee, ik ben nooit koud - op 't atelier ook vind ik 't altijd om te stikken, de juffrouw
stookt zoo’, vertelde ze, onschuldig gewichtig.
‘Zoo?’ zei hij weer, en keek haar aan.
't Benauwde Marietje op eens nu zóó, 't verlangen alleen buiten te loopen in de
frissche lucht was opeens zóó sterk, wèg uit die akelige tabakslucht, weg uit neefs
hatelijke nabijheid, dat ze moed vatte.
‘Ik moet es weg’, begon ze - met een zenuwachtigen ruk haar handschoenen
aantrekkend.
‘Zoo? Nou al? Kom, kom, 't is nog veel te vroeg....’
‘Nee, ik moet weg’, brak ze, kattig in haar angst, zijn woorden af, terwijl ze met
een trilling in haar knieën opstond.
‘Meen je het heusch? Nou kijk es’, - hij grabbelde in zijn vestzak, haalde er een
gulden uit, drukte die in haar hand.
Ze deed een stap terug, en nòg probeerend het verschrikkelijke te ontduiken, zei
ze, met stijf uitgestrekten arm hem haar hand latend:
‘Dank u wel, neef’.
Maar hij hield haar vingers vast, die behendig hem zochten te ontglippen.
‘Hé, hé, dat gaat zóó maar niet! Wat denk je wel! Dat ik daarmee tevreden ben?
Ik moet er een zoen voor hebben hoor....’
Gejaagd ontweken de oogen van het kind hem. Toen, om er àf te zijn, met een
wee gevoel van walging in haar maag, op huilen af van kwaadheid en vrees, bukte
ze zich snel, raakten vluchtig haar lippen zijn stoppelige wang.
Maar nog éér ze, dadelijk terugwijkend, weer recht stond, had zijn hand haar vast
om haar hals gegrepen, drukte hij eer ze 't voorzien had, of zich verweren kon, zijn
harde droge mond op haar frissche jonge lippen.
Met een kreet haar gezicht wegwringend, en hem van zich af stootend in
onverhoedsche kracht, vloog Marietje achteruit. En met een snik holde ze de kamer
uit, de trap af, de straat op.
Eerst in de tweede dwarsstraat stond ze even stil, hijgend van 't harde loopen en
met een bonzing in haar keel.
‘Bah! o jakkes!’ ze durfde haar lippen gewoon niet op elkaar doen - wacht ze had
eau de cologne, daarmee afwrijven - en schurend wreef ze er herhaaldelijk langs
tot het scherpe vocht pijnlijk inbeet.
Toen, half schreiend nog van ontsteltenis liep ze een poos voort, den gulden
machinaal in haar hand geklemd. Opeens, bewust, voelde ze hem.
‘Om die gulden’ - dacht ze woedend, ‘om die gulden - zij moesten 't maar es
ondervinden - als zij 't geld maar hadden, voor haar kwam 't er niet op aan....’
Ze liep langzamer, om wat plotseling door haar hoofd ging: ‘Als ze thuis zeker
wisten, dat ze geen gulden meer kreeg, zou ze er niet meer heen hoeven....’
En terwijl de gedachte nog niet bewust tot haar doordrong, wàs de daad er al:
schuw even om zich heen kijkend, bukte ze zich snel, liet den gulden glijden tusschen
de stangen van een straatrooster.
Rinkelend rolde hij, en voort vloog ze, doodelijk verschrikt meteen over het
verschrikkelijke wat ze gedaan had: ‘Zoo maar een gulden, een heele gulden waar
ze thuis zoo op wachtten, omdat haar schoenen gelapt moesten - een gulden waar
je zóó voor werken moest eer je 'm verdiend hadt - w e g g e g o o i d te hebben....’
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Zóó ongeloofelijk slecht en verschrikkelijk leek 't haar nu, dat ze vreemd verbleekt
met strakke oogen en trillende lippen een heelen tijd voortliep, zonder iets te zien
of aan iets te denken. Toen, langzamerhand kwam de eerste overweging weer
boven; 't verweer van haar kinderlijke eenzaamheid: ‘Hoe zou
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ze er anders ooit àf gekomen zijn - ze kon er toch immers niet wéér heen na vandaag
- jasses die ouwe kerel! Zij moesten 't maar eens ondervinden! Thuis hielpen ze d'r
niet, moest ze zichzelf toch redden! bah zoo'n vent - op haar mond!’
De walg, de woede kwamen weer boven - ‘'t kon haar niks schelen hoor, al was
't een rijksdaalder geweest - nou was 't meteen uit - En thuis, thuis zou ze zeggen,
ja wat nou....’ En weer kwam de angst heviger terug, zag ze zich staan voor Moe
en de zusters, Moe, die toch óók nog zoo hard ervoor naaien moest - en zeggen
dat hij niets gegeven had - iets anders kòn ze niet zeggen.
‘Konden ze haàr toch niet aanrekenen’, dacht ze zich geruststellend - ‘als ze 't
maar gelóófden! Als ze 't nou es niet geloofden....’
Er strekte en stramde zich iets in haar: ze was 't nou eenmaal begonnen, nou
moest ze er zich ook doorredden, daar was niets meer aan te verhelpen, en in een
overspannen moed, waartoe 't gevaar haar opzweepte in vreemde, ongekende
opwinding, begon ze vlug door te loopen naar huis.
Met een soort weerspannige onverschilligheid kwam ze de kamer in, waar Moe,
Suze en Anne nog bij de tafel zaten. Een trommeltje en een paar leege glaasjes
stonden er - ‘zeker visite geweest van de tantes’ - dacht Marietje terloops.
‘Zoo?’ kwam Suze - ‘heb je je wensch netjes afgestoken? En heeft ie je niks
meegegeven voor mij?!’
‘Nee’, zei Marietje, strak tegen Suze's grappig doen in.
Ze keken alle drie wat verwonderd op.
‘Geef den gulden meteen maar hier’, zei Moe, wat kippig turend naar Marietjes
handen, ‘die kennen we tenminste gebruiken’.
‘Ik heb geen gulden’, zei 't kind bedwongen kalm de zes oogen weerstaand, die
verbaasd, argwanend, kwaad dan, haar aanstaarden - ‘ik heb niks van 'm gekregen
dit keer’Er viel een stilte, Marietje, de handen koud klam begon langzaam haar mantel
los te maken‘Wat's dàt nou!’ viel Suze eindelijk uit - ‘meid, je zit ons maar wat te vertellen!’
‘'k Vertel niks’, zei 't kind, driester wordend in 't gevaar voor ontdekking, dat vreemd
haar zachte vreesachtige ziel aanhitste tot brutaler leugen. - ‘Hij zei, daar deed hij
niet meer an, dat was verleden jaar voor 't laatst geweest’.
Sprakeloos keken ze elkaar aan, dan Marietje, die schijnbaar onverschillig daar
stond.
Maar de argwaan, die toch even opstak verslapte weer onmiddellijk.
Als 't een ander was geweest dan Marie, dat schaap, te bang en te onnoozel om
ooit zoo iets te verzinnen - zou je denken dat ze hem stilletjes achter hield - maar
Marie!
‘Je hebt 'm toch niet in je kous verstopt om er morgen op 't atelier van te
trakteeren?’ vroeg Anne, grappig, maar haar oogen wantrouwden.
‘Jullie maggen me uitkleeden, als je me niet gelooft’ - lachte onverschillig bits
Marietje - zóó onverschillig, 't kind dat altijd bij alles een kleur kreeg, ze zag eerder
bleek vandaag - dat de drie vrouwen 't vertrouwden.
‘Zoo'n kerel!’ schold Moe - ‘'t zal lang duren eer jij daar weer Nieuwjaar gaat
wenschen’‘Ja, die lievigheid kan je nou wel voortaan achterwege laten’, schimpte Suze
onredelijk.
‘Zonde van m'n loop erheen’, durfde Marietje koelbloedig, en terwijl ze met haar
hoed naar boven liep om hem op te bergen: ‘'t Mankeert er nog maar an, dat ik er
regen op gekregen had’.
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Op haar kamertje, op zolder, waar Moe en zij sliepen, ging ze even op den stoel
voor 't raam zitten. Ze moèst zitten, haar beenen trilden, ze was misselijk van angst
om dat liegen daarnet.
‘Als 't nòg uitkwam’, dacht ze dan, en een oogenblik werden haar oogen troebel,
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dansten de daken aan 't overzij nevelig op en neer. ‘Als 't ooit uitkwam, dat hij 't
haar wèl gegeven had - en zij 't niet thuisgebracht - weggegooid - misschien zouen
ze 't nog niet eens zoo erg vinden als ze 't versnoept had - maar w e g g e g o o i d ,
ze zouen 'r doodslaan’.
Huiverend trok ze het hoofd tusschen de schouders in de oude instinctmatige
vrees - dan kwam haar durf terug, gestaald in dit eerst verzet, 't opkomen, handelen
voor zichzelf.
‘Ja, 't wàs gemeen, vooral om Moe, maar wat kon ze d'r aan doen - ze moèst
immers wel! Als ze 't gewoon verteld had, hadden ze d'r wéér uitgelachen of wat
gezegd zooals laatst.... nou, en zóó'n kind was ze niet meer, dat ze zich maar alles
moest laten welgevallen, met Juni ging ze óók verdienen, hadden ze niks meer te
zeggen, bracht ze net zoo goed in als de anderen - en dan zou ze 't hun wel aan
hun verstand praten, dat z i j er dan maar eens heen moesten gaan en
ondervinden....’
Om zes uur stuurde Moe haar voor een boodschap naar 't overzij. Ze was blij even
weg te komen uit de kamer, waar zij stil breiende op haar stoel aan tafel voortdurend
hun praten over 't geval met neef Bonge moest aanhooren, steeds op haar hoede
zijn voor een plotselinge vraag.... En popelend, rekende ze meteen uit: eerst die
boodschap, en dan mocht ze nog een eindje om met Jaantje - een Nieuwjaarsdag
was toch ook een Zondag - fijn, dan was de avond om.
Ze sloeg maar alleen effen haar doek om, wipte naar 't overzij en deed haar
boodschap bij de juffrouw boven - beneden maakte Krauwer, de kruidenier, nog
een praatje, maar ze was kort vanavond in haar antwoorden, zocht gauw weg te
komen.
Toen ze weer op straat kwam, stond Willem op haar te wachten; blij liep ze naar
hem toe.
‘Ga je al met Jaantje?’ vroeg hij zacht en met haar meeloopend tot aan haar huis,
daar ze niet dadelijk antwoordde in 't prettig gevoel bij hem te zijn: ‘Je komt toch
vroeg M'rietje? Je hebt 't beloofd!’
En plotseling schoof hij dicht naast haar, pakte haar hand, terwijl hij haar
verlangend diep in haar oogen keek.
Toen moest Marietje zóó uit haar vreugde ineens aan neef Bonge denken, hoe
die haar had zitten aankijken en gezegd had - gezegd had van.... hoeveel vrijers en van die jongens die 'r naliepen - en van die zoen in 't donker.... en plots in
onberedeneerden angst, in een weerzin dien ze zelf niet begreep tegenover Willem,
haar vrindje toch, haar broer, trok ze driftig haar hand los: ‘Láát dat dan toch!!’
Hij liet verbluft los, toen:
‘Toe nou M'rietje, wat heb je nou? Kom je dan gauw??’
‘Nee’, zei ze kort - ‘ik - ik heb hoofdpijn - ik mag niet van Moe’.
Meteen liep ze de trap op, naar boven.
's Avonds, vroeg in bed, brak het los, lag ze te huilen: ‘Nou had ze vanavond niet
eens met Willem gewandeld - nou was er den heelen dag net niks geweest - en ze
had het toch eerst zoo prettig gevonden - en nou had ze 'm ook nog zoo afgesnauwd
- als hij dan ook maar niet zoo dicht op 'r gekomen was, toen was ze ineens bang
geworden, en zoo kwaad! Ze wist zelf niet wat 'r mankeerde.... 't was allemaal nou
zoo naar....’
En ze tobde, hulpeloos en angstig eenzaam zich voelend in 't instinctmatig besef,
dat er iets nieuws en vreemds was gekomen tusschen Willem en haar, dat ze niet
ontleden kon en niet begrijpen, maar dat zich onbewust uitte in de telkens
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weerkeerende gedachte, die haar bevreesd-stil deed liggen huilen op haar nauwelijks
afgeschoten kamertje onder de pannen:
‘Akelige mannen - ze was bang - ze was bang voor àlle mannen’.
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Het laatste bezoek
door Gustaaf Vermeersch.
De trein langzaam voorbij de dorpsstraat en Pier, die achter 't venster te gluren
stond, keek even die verlaten straat in, die schaduwloos lag te blakeren in de felle
zon, de geelstenen huizekens langs, snel mikkend naar een venstergeblekker
waarachter een gordijn verschoof doch in dat kortstondige ogenblik, geen gedaante
verscheen.
Pier vreef zich de hand over 't voorhoofd, de trein hield stil aan de standplaats en
werktuigelik liet hij 't venster neer, boog zich uit het raam, werkte de klink uit de haak
en draaide de kruk, sprong af en liep recht naar de uitgang toe waar hij even
werktuigelik zijn kaartje afgaf.
Die gordijnen die roerden.... ze bleven dáár voór zijn ogen in de halve
doorschijnendheid van de blekkerruit juist zoals hij alles in een korte weerschijn
gezien had. Zoals ze daar bleven hangen en roeren vóór hem waren ze het
zinnebeeld van het verstolene van daarachter, van dat wat hij niet raden kon, van
die mensen wier gedachten en inzichten niet waren te doorgronden.
Het gebaar van die gordijn, heel zacht bewogen ginds, was verzwaard geworden
naarmate de afstand die het zicht ervan doorlopen had en, in de trein vóór het
venster staande, was dit voorzichtig beweeg in zijn binnenste terecht gekomen als
een zware slag die hem geheel van streek bracht, hem beduizelde.
Ze wist dat hij kwam, ze had niet buiten gekeken, niet aan de deur gestaan om
hem toe te wuiven. Hij had het voorzien, dit ogenblik, in de tijd die heengleed, en
toch! Zo langzaam, voetje voor voetje, had ze zich teruggetrokken, zonder dat er
iets anders aan te merken was dan dat terugtrekken, dat hij eer voelde dan zag en
dat hem zonder oorzaak scheen. Nu was het echter ver gekomen, dat loeren achter
die gordijn, dat had voor hem dezelfde betekenis als een gebaar van afkeer, een
gebaar van moeheid, zonder twijfel; hun liefde was weggekwijnd als een plant die
stierf, alles wordt moe, zo ook nu haar hartstocht.
Doch ook nog iets anders lag in dat gebaar, dat, wat hij er eerst in gevoeld had:
die eeuwige verholenheid, dat verduiken van gedachten en gevoelens, die
zonderlinge twijfelmoedigheid, dat onzekere, dat wankelen tussen willen en
niet-willen.
Ja, dat wankelen tussen willen en niet-willen. Het joeg op zijn gezicht een grijns
van misprijzen, van verachting voor die vrouw die ginder nu zeker achter dat roerloze
gordijn te loeren stond. Hij zag er het beeld in van die zwakke, hulpeloze,
door-de-nood-gedwongene, die niets kende, niets kon aanpakken, onbekwaam
haar brood te verdienen, en die naar de man moest zitten wachten om zich te laten
onderhouden, om haar uit de nood te helpen.
Dit miek haar onbekwaam tot durven, van daar die aarzeling tussen willen en
niet-willen, ze was onbekwaam tot het maken van het gebaar der bevrijding. En hij
werd rood, want hij voelde hoe hij nu langs alle kanten bekeken werd en onderzocht,
gewikt en gewogen om zijn waarde te bepalen, als een prijsbeest, doch hoe er geen
greintje genegenheid voor hem nog in dat alles lag, niets meer dan afkeer.
Hij miek een kort, zenuwachtig gebaar met de hand en ademde diep. De mannelike
trots die zich gekwetst voelde omdat hij gewaar werd hoe niet hij-zelf meer maar
enkel nog wat hij waard was, in de weegschaal van het lot was geworpen, deed
hem de lippen toeknijpen. Doch de opkomende strijdlust brak dadelik, want van uit
de blekkerblakke straat, de reien gesloten huizen, de zwijgende toren, die daar als
neergehurkt zat op heus- en hens staande daken, zeeg een vrange, verpletterende
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uitheemsheid, vereenzaming, verlatenheid op hem en hij keek hulpeloos rond als
zocht hij
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ergens een uitsprong tot steun langsheen de effene muren.
Doch de onbekende macht dreef hem voort in het onbekende en werktuigelik
stapten zijn benen, voerden hem naar het doel dat nu, als in verledene dagen,
opnieuw als een bajert vóór hem lag waarin geen klaarte meer was te bespeuren,
het doelloze doel!
Deze onbeholpenheid duurde voort, want hij was zich bewust hoe hij geen reden
van bestaan meer had in deze omgeving en hoe dolzinnig het was de plechtige
stilte van deze straat, de innigheid van dees dorp door zijn uitheemse verschijning
te breken. Vroeger had hij het ook gevoeld, doch dan was het een trotsen, en hij
was bezield door de overmoed van de overwinnaar die hem durf gaf. Nu was hij de
overwonnene en zo druk was daarom zijn wezen die gewaarwording van uitheemse
plant te zijn die men hier uit wilde drummen. Spijtig dat het te laat was om terug te
keren, doch hier stond hij vóór het huis.
Het was er stil, van binnen geen enkel gerucht, zodat hij aarzelde de kruk te
draaien. Dadelik evenwel voelde hij het belachelike van zijn toestand, voelde in zijn
wezen pietsen de vele loerende blikken bachten de gordijnen rondom. Zien, hij zou
een laatste maal zien en oordelen; daar draaide hij de kruk en was binnen.
Een nieuwe kwaadheid had hem aangegrepen bij 't overwegen van die stomme
besluiteloosheid, het zwijgen van deze vrouw. Waarom zei ze niet: 'k moet van u
niet hebben! Het was daarmee uit! Doch vandaag zou hij nu zelf wikken en wegen.
Toch, op het gerucht van de opengaande deur, trad iemand uit de keuken: het
was zij! Vrevelig en scherp vloog zijn blik onderzoekend over haar gezicht, als om
de zwakke plek te vinden waar hij het zou kunnen doorboren. Doch haar stem klonk
heel gewoonopgewekt: - a! wie we daar hebben!
Ze had de tijd gehad zich op te winden tot de noodzakelike hoogte! was het de
over weging dat hij een schone plaats had die in die gemoedswerking de
voornaamste faktor geweest was? Nu onderzocht hij vooral de straal van de ogen,
of die zacht was en strelend lijk eertijds, of onverschillig en koud, of koortsig van
gemaakt geweld of schuw uit bangheid de gedachten te laten raden.
Maar die straal drukte niets uit van dat alles, hij was nergens gericht, doch
innewaarts gekeerd onder de druk van innerlike bekommering. Hij kon alleen aan
haar zelf zien dat hij ‘welwillend’ ontvangen werd zoals een brave jongen, die eigenlik
te braaf is om buitengeschupt te worden en van wie men geen kwaad vreest, die
veeleer onschadelik lijkt.
Ja dat was het! waarlik het was zo! het drong zich alles overweldigend aan hem
op: hij was een beetje vervelend misschien, maar onschadelik, geheel onschadelik,
en daarom zei men niets, ontving men hem met een medelijdend lachje.
Doch.... indien men het zo opnam, dan was hij vast reeds vervangen anders zou
men het niet wagen een zo onafhankelike mening te koesteren, zou men hem alzo
niet aanvaarden met een gewoon gezicht, zonder angst.
Want, ja, trouwde ze met hem, dan trouwde zij wel die schone plaats, doch kreeg
hém ongelukkiglik op de koop toe! En dat vooruitzicht moest niet nalaten angst te
verwekken in haar gemoed want waarlik: hij was nog een man met een wil! Hij had
het overigens reeds genoeg opgemerkt: haar lange pozen van stilzwijgen en
vrevelig-zien sproten uit niets anders voort dan uit de gedachte aan dit vooruitzicht.
Pier was binnengetorten, de keuken in, had getracht ook luchtig te zijn, drukte nu
handen en wierd door allen verwelkomd met dezelfde uitroep: - Wel! wel! Wie we
dáár hebben.
De gemaaktheid van deze uitroep sloeg tegen zijn gemoed met een bitse kracht
en beurtelings waarden zijn blikken snel, doch scherp over de, langs de weeg
gereekte ge-
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zichten. Ze zagen er alle even effen uit, onschuldig, zelfs uitdrukkingloos uitblekend
op de donkere wand; de komedie herbegon.
Hij pakte een stoel en liet er zich op neervallen.
Seffens sprong éen van deze vrouwen op, doch z i j was het niet, ze had zich
neergezet en in dat gebaar voelde hij de vermoeidheid van de strijd, van het zich
zelf opjagen om te schijnen wat zij niet was, om een genegenheid te gebaren die
wel zeker uit haar verdwenen was. Hij kreeg enig medelijden met haar die boorde
door zijn vrevel en zijn wee: arm meisje dat gedwongen was alzo te veinzen! Daar
stak een zielskracht in die beter had kunnen aangewend worden!
Maar hij oordeelde ook seffens: als ik een mededinger heb is ze van dien ook
niet zeker en ze aarzelt nog!
Het kon hem nu niets meer schelen, naar hém ging haar genegenheid niet meer
en voor iets anders dan voor hem zelf wilde hij niet genomen worden, daartegen
verzette zich zijn trots van man, doch ook een schrik om het leven zonder
genegenheid of opofferingsgeest dat volgen zou uit dergelike verbintenis.
Hij moest nu vooral kijken en nagaan en overwegen en zich niet meer bekommeren
om de zaak van zijn genegenheid zelf, doch om alles wat haar omringde als een
samengesteld web van velerlei berekeningen. Dit web hadden deze vrouwen hier
geweven rondom die genegenheid als een lijklaken waarin haar dode lichaam moest
gehuld worden ten eeuwigen slaap. Was het misschien nodig dat die schie van
geesteskrankheid, die men liefde noemt, dood was alvorens men gelukkig, berekend
en beredeneerd verder samen kon leven?
Zo toch hadden deze vrouwen de zaak opgevat van het begin af en haar vurige
genegenheid was slechts komedie geweest.. Doch neen, z i j n genegenheid moest
slechts begraven worden na de voltrokken, onherroepelike gebeurtenis, die liefde
immers, zijn liefde was het kalverachtig-domme waarover hun list onmiddelik zijn
intrigen spande om er hem te doen inlopen; uit die liefde en uit zijn waan hadden
ze de grondstoffen gehaald die moesten dienen om hun plannen aanschijn te geven.
Doch wat was er gebeurd dat de taak te zwaar bleek, de last te zwaar voor de
schouders der schone?
Het was dat hij zelf, sedert het vuur van het begin hem ontstak veel veranderd
was, dat men deze verandering naging, wikte en woog, dit lag in de verstolen blik
op hem, die hij betrapte, van zijn lief. Na de eerste twijfel een vaag woord, een moe
gebaar, was hij inderdaad terughoudend en achterdochtig geworden, was hij
beschaamd geworden, zichzelf te geven onvoorwaardelik aan iemand die de schijn
had slechts te berekenen in hoe ver ze er nut kon uittrekken instede zijn zotheid te
verschonen of liever uit te wissen uit zijn zich-geven door een gelijkaardige krankheid.
Deze twijfel had hem vervolgd en zijn gebaren verlamd zodat hij uiterlik veel verkoeld
was en vooral: dit gaf hem een zekere ongelijkheid van gemoedsgesteldheid die
haar zeker beangst had.
Rondom hem voelde hij het gewone bedrijf dat sedert maanden zich telkens
herhaalde als hij hier kwam; het waren zelfs dezelfde woorden die langzaam vielen
na tussenpozen van steeds eendere lengte, alsof alles berekend was, alles gezegd.
Geen enkele ongekunsteldheid, geen plotsheid, men liet zich gaan op de deining
van de tijd, slechts een geveins verbeeldend dat doorschijnend was, waarachter
men alles kon raden; het was wel zeker de moeheid.
Pier liet zich bedienen, begon te kimzen aan een boterham en dronk wat koffie,
binst stelden ze hem achteloos enige vragen en geeuwden ondertussen. Het waren
steeds dezelfde vragen hoe het ging met die en met die, verre kennissen die men
nooit zag. Dan, toen hij half met zijn antwoord gedaan had, werd hij plots onderbroken
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door een uitroep van één der vrouwen die door het venster glariede: Kijk ne keer
daar Palmire, hoe hoog dat ze heur rok opheft! en al de
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vrouwen gingen zien en lachten om Palmire. Een heel gebabbel en gelach ontsproot
daaruit tussen de vrouwen onderling, vrolik, opwekkend, belangstellend. Ze werden
ineens natuurlik en alles klonk zoveel te scheller omdat het schoot als van uit een
saamgedrukt gemoed dat door die gebeurtenis ineens de drukking wegsloeg.
Dat alles gebeurde onder hen terwijl hij gezapig te knuwen zat, schier verlaten.
En hij voelde zich heel sterk uitheems en verbaasde zich hier te zitten in deze
vreemde omgeving. Tot in hun leven dat samenhing met ieder huis, ieder schepsel,
ieder dier van dit dorp, was hij nooit doorgedrongen. Er was een tijd geweest en die
tijd was ginder in de verte als een geringe oneffenheid op een eierschelp.... hoe
was die oneffenheid er gekomen? Zeker was het dat de eenheid van de schelp er
niet kon worden door aangetast, de vrijvingen hadden in de tijd het bubbeltje effen
gemaakt, zo ook was het gegaan in haar gemoed waaruit het uitheemse, dat er was
binnengedrongen nu verwijderd was.
In die tijd echter verdrong men zich rond hem en hij was de wonderbare die nieuw
leven bracht, omgeven door een dicht waas van onbekendheid prikkelde hij hun
nieuwsgierigheid. Nu evenwel meenden ze alle hoekjes van zijn wezen onderzocht
te hebben en te kennen, ze hadden hem gerangschikt tussen de anderen, niets
nieuws was nog aan hem, enkel leverde hij nog belang op omdat hij een samentelling
daarstelde wier uitkomst, juist berekend, een niet te misprijzen totaal gaf, en men
had zo weinig keuze in het dorp.
En toch: over die ogen hing als een waas van gedroom en ze staarden aleens in
de verte lange, lange tijd. En het feit dat rond hem slechts nog zo weinig spel mogelik
gemaakt werd, bewees toch ook iets: men was niet genegen de som op te rapen.
Men vroeg hem nauweliks of hij genoeg had, het was dan nog haar zuster die 't
vroeg en met een gebaar en een stem als was ze beschaamd over hen allen om
hun houding. Toen werd het hem duidelik dat achter de schermen een strijd werd
geleverd en dat de onverschilligheid van allen een beetje gemaakt was in
overeenstemming gebracht met deze van zijn lief, de enige, die hem veroordeelde.
Dit gaf hem eerst een beetje moed, doch hij lachte dra innerlik om zijn
sukkelachtigheid. Hij wilde zich vastklampen aan een strohalm, hij wilde steunen
op hulp, zich troosten door de meewarigheid van een ander. Een ogenblik zelfs
voelde hij de behoefte zich te beklagen, zijn gemoed uit te storten aan de
medelijdende zuster.
Maar nadat hij een paar keren had rondgelopen door het vertrek, moe van zitten,
zag hij van dit voornemen af en verstak diep in zich het opkomende leed en de
zwakheid. Och, als het door de hulp van een ander moest gaan! En deze zou
beweegredens uithalen, die hem vernederden. Hij hoorde 't reeds: was hij niet braaf,
niet goed, bezat hij geen schone plaats, en vele dergelike dingen meer. Doch hij
wilde niets van dat alles, niet voor zijn attributen, maar voor hem zelf moest men
hem lief hebben, dat prijzen van zijn persoon was ál te vernederend! Zoiets was
goed voor kleine kinders om hen zoet te maken! En dan die hulp van een derde om
in te werken, niet op het gevoel van zijn lief, maar op haar praktise geest. Neen, als
hij door zichzelf zich niet opdringen kon, dan zou hij het maar zo laten.
Alles op tafel was allang weggenomen en rondom hem ontplooide zich het gewone
bedrijf. De meisjes hadden zich aan enig verstelwerk gezet of aan 't gereedmaken
van groensels. De oude vrouw trok de winkel in-en-uit naarmate een klant kwam.
Pier had zich dicht rechtover Marie gezet. Ondanks hem zelf kwam de oude
warmte, de oude innigheid terug. Hij was hier bijna met haar alleen, zoals hij het
steeds gedroomd had, in een stille, gezellige huiskamer. Slechts het wilde geklingel
van de winkelbel stoorde aleens die stilte, die uitgroeide tot ginder heel verre, zich
vereenzelvigde
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met al het omringende. Door niets afgeleid kon hier de innigheid groeien in het
aanschouwen en zeker was het, door die stilte bevoordeeligd, dat de liefde met
klem weer opkwam, steeds verdichtte in het beschouwen van iedere trek, van iedere
beweging van het voorwerp van zijn passie; want geen enkele kon het haar nadoen
of nieverst vond zij haar gelijke en ze scheen zo helemaal geschapen tot aanbidding,
huiselik, zonder geweld of luidruchtigheid.
En nu erkende hij dat hij ongelijk had de strijd te willen opgeven, misschien ook
vergiste hij zich in haar gevoelens. Over haar lag nu een natuurlike rust alsof zijn
aanwezen haar op generlei wijzen prikkelde, alsof dit integendeel voor haar als een
zachte balsem was, die haar kalmde, alsof alles in haar harmonies trilde op de maat
van zijn eigen gevoel.
Doch het kon niet blijven bij een blote beschouwing, ook de verveling van het
nietsdoen bracht daar veel toe bij. Ook zijn gevoel, in dichtheid toenemend, noopte
er hem toe tot daden over te slaan, alles was zo overvol in hem, immers niet alle
dagen had hij tijd tot hier te komen. Hij strekte de hand uit, gaf haar een strelingje
onder de kin.
Doch seffens sprong ze op en uit haar ogen schoot een lelike glans hem tegen,
haar lief gezicht trok zich lelik thope en met een stem, schril van kwaadheid, zei ze:
- Wat zijt ge toch vervelend en kinderachtig altijd met uw knijzen! Ik kan dat niet
verdragen! laat mij gerust!
Hij had ervan verschoten, haar uitval onthutste hem en hij trok haastig, als een
dief de hand terug. Juist kwam moeder de winkel uit en bleef staan op de drempel
van de keuken:
- Wel! wel! zou je niet zeggen! kruidje-roer-me-niet! heb je nog van je leven! Zij
je niet beschaamd? de mensen horen uw getier tot op straat! als je niets kunt
verdragen steek je kop in een zak en bedank de wereld!
En de oudste zuster Zenobie:
- Gij lelike zotte! je zult je handen mogen kussen als je nog een anderen kunt
krijgen!
Deze gramme uitvallen onthutsten hem nog meér en hij werd rood tot achter zijn
oren. Dit was de eerste maal dat hij een staaltje zag van de strijd die, vermoedde
hij, hier dageliks om hem gestreden werd. Hij vond geen enkel woord te plaatsen
en poogde slechts te lachen om te gebaren, dat hij niets gaf om dat alles. Eigenlik
werd hij als gesterkt, voelde hij een nijdige voldaanheid in het partijtrekken van
moeder en zusters, die de spijt over zijn machteloosheid een ogenblik bedwelmde,
hij was gevroken over haar onverschilligheid. Door dat partijtrekken voor hem was
zijn zelfvoldaanheid vergenoegd: te vergeefs immers had hij in zichzelf de reden
gezocht van haar afvalligheid en hij had niettemin moedeloos zichzelf beschuldigd,
dit partijtrekken nu voor hem bewees hem plots dat het hem niet schortte, dat het
slechts haar grilligheid was.
De begocheling was kort want de zuster, in haar kwaadheid, haalde juist de
bewijsvoeringen aan die hij duchtte: zijn braafheid, zijn goede plaats. Hij zag zich
weer dadelik een samentelling, een voorwerp van berekening waarom geen gevoel
zich bekommerde. Er lag geen de minste waarde, geen warmte van simpatie in hun
aantrekken voor hem, ze deden het maar om één van hen bij gelegenheid te
versjacheren. En er lag zoveel te minder verdienste in hun geweld, daar het louter
door zelfzucht ingegeven was: er een kwijt zijn, een mond te minder, om zelf meer
te hebben en dit zonder persoonlik er enige gevolgen te moeten van dragen: zij
moesten met hem niet leven.
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Pier stond op, trok de achterdeur open en liep de hof in, dit toneel was te pijnlik
en te vernederend voor hem en overigens wist hij niet welke houding aannemen;
hij had een hik in de keel die hij niet verduwen kon.
Het driftig stappen door de wegel en 't bedauwde gras bedaarde hem een beetje
doch het was slechts om een grijns van af-
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schuw te verdringen die zijn gezicht verkrampte bij de gedachte dat hij slechts een
ding was over wier waarde men twistte, een koopwaar die men prees of laakte.
Na enige tijd zette hij zich op de bank onder de appelaar en keek rond, liet de
herinneringen opdoemen, donkerkleurig tot hem komend doorheen de zwakheid
van zijn gemoed.
Er was een tijd.... dat was nu al een heel eind geleden, toen zaten ze allen hier,
ze speelden en stoeiden, de makkers en de meisjes. Ze aten de appels van deze
boom zonder ze af te trekken, erin bijtende zo ze daar hingen en ze stonden
lichtvoetje voor malkaar waar ze niet aan konden. Er bleef niets meer dan witkleurige
klokhuizen aan korte steeltjes als vreemde sieraden steken tussen de bladeren. De
makkers waren heen getrokken, doch hij was teruggekeerd omdat zij, Marie, aan
zijn dringend vragen had toegegeven. Maar reeds van de eerste maal af was het
een ineenstorting, de vrolike Marie vond hij niet meer terug, slechts een wezen dat
niets meer van hem verdragen kon, meest stroef en zwijgend daar zat neergehurkt
of zelfs wegliep onder een of ander voorwendsel. Herhaalde malen had hij menen
weg te blijven doch dan werd ze plots anders, vriendelik, zelfs indringend, zodat hij
maar terugkwam niet meer wetende wat denken.
Nu wist hij het heel goed: het was de tweestrijd. En het was heel zeker dat in die
strijd geen genegenheid gemengd was, en als er gevoel was, het was een strijdig,
elaas, het was veeleer afkeer voor hem!
Hij draaide zich heftig op de bank en balde de vuist. Weer scheen hij zichzelf
uiterst belachelik toe, een onnozelaar van wie men die ziekte: zijn liefde, zijn
hartstocht, uitbuitte. En een razernij kookte op tegen deze wezens die zulks heel
natuurlik vonden. Tenertijd voelde hij zich geniepig klein en armzalig, hij, met zijn
drift, tegenover deze wezens die daarboven stonden, beweerden zijn leven te regelen
als ware hij een onmondige, hij werd beschaamd over die passie die, zonder dat
het zijn schuld was, zo langzaam aan in hem gegroeid was en geweldig geworden
en hem de slaaf miek van een wijf, waardoor hij hier als een belachelik idiootje over
zijn lot liet bedisselen door enige wijven, waarvan de een jaloers was op de andere,
niet om hem, maar om zijn plaatsje, want er schoot hem daar nog een vaag-gehoorde
uitroep te binnen van de zuster: dat hij maar om mij komt, ik zal hem wel meepakken,
daar hebben we niet alle dagen de gelegenheid van!
Hij zat daar lange tijd, overgeleverd aan zijn bittere gedachten. Ware er
mogelikheid geweest langs hier weg te vluchten dan was hij er allang van door,
doch het was onmogelik, hij moest terug. Deze maal echter zou het de laatste maal
zijn.
Daar riepen ze hem om te eten, hij stond langzaam op en ging, verwenste
ondertussen die zwakheid die hem steeds had doen terugkeren, steeds had doen
hopen, ondanks alles. Het is waar dat zij zelf zo veranderlik was en dan plots, hoewel
niet lijk vroeger, nogal innig deed.
En nu ook weer was dit het geval, ze scheen omgekeerd, vroeg hem waarom hij
zolang in de hof was blijven zitten, schoof een stoel dicht, draaide rond hem zorgelik
en ieverig. Op haar vraag had hij de schouders opgehaald. Vroeger wanneer ze
zich aldus voordeed, liet hij zijn kommer maar gaan, werd weer blij, gaf haar een
slagje op de heup of zo, iets dat ze in zo'n ogenblikken wel kon verdragen. Doch
nu deed hij niets. Gaarne voelde hij, had hij zich weer willen overgeven aan het
ogenblik, een warmte vervulde hem wijl ze zo rond hem drentelde en zich beieverde,
doch venijnige steken drongen door dat alles: ze heeft voor een beetje zichzelf
overwonnen, dacht hij, en tracht me nu weer te verzoeten, doch 't gaat niet meer,
ik weet nu te goed hoe alles ineen zit.
Onder 't eten, in 't begin, was de samen-
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spraak nogal levendig en hij deed eraan mee naar zijn vermogen. Doch ze week
algauw weer van de algemeenheid af om te verwateren in komeerpraatjes uit het
dorp. Daar voelde hij zich weer buiten, de indringeling, en hij hield zich stug,
overwoog nog eens hoe dom hij geweest was zich hier in dit nest te wagen. Marie
echter bekommerde zich om zijn stilzwijgen, richtte seffens het woord weer tot hem;
ze was waarlik als geheel omgekeerd! Hadden ze haar zoo goed de les gespeld?
Of had haar doenwijze een andere, hem onbekende oorzaak? had hij zich vergist?
Langzaam aan liet hij zich opnieuw drijven, meeslepen door haar wondere macht.
Neen, hij was mis, er was iets anders....
- Ik weet niet wat er u toch altijd scheelt, zei hij, toen ze een ogenblik alleen waren,
zijt ge benauwd van mij?
Die ongelijkheid in haar handelen scheen hem een vrees toe voor het onbekende
in hem. Ze plukte aan haar schorteband en hield de oogschelen neergedogen.
- Ik ben bang van hier weg te gaan, het schijnt me zoo aardig leven in de stad, ik
zal 't nooit gewoon worden....
Nooit gewoon? wat wilde ze daarbij zeggen? Wilde ze daarmee beduiden dat hij
naar hier zou komen wonen?
Hij bekeek haar scherp, achterdochtig, de vraag op de lippen, angstig ook. Doch
ze keek hem niet aan en speelde voort met haar schorteband. De trekken van haar
gezicht waren bedwongen, doch hij twijfelde of zij de betekenis begreep van haar
eigen antwoord en verder voelde hij hoe hij schrikte iets zekers daarover te
vernemen. Daarom zag hij af van de rechtstreekse vraag, uit bangheid ook haar
door die vraag op te winden, hij wilde tijd winnen, haar sussen.
- Ze eten toch overal brood! zei hij.
- Ja, maar die geburen langs achter en langs voor, en altijd afgeloerd worden
overal, niet weten wat aandoen, hoe je draaien of keren of hoe je voeten zetten....
dat gaat me niet! Dat gaat me niet!
Ze herhaalde dit laatste met een zekere drift, in een gemoedsdrang, die haar hele
lijf deed opschokken en dit zette ook nog danig veel kracht bij haar woorden. Hij
werd er koud van en geheel onthutst. Deze plotse reden tot tegenstand kwam nu
zo ineens op, na maanden vrijen! Wat moest hij er anders van denken dan dat het
betekende: blijf weg!
Maar waarom het dan niet rechtaf gezegd? waarom al dat tobben en veinzen,
dat genegenheid betuigen en zich weer achteruittrekken?
Hij had de tijd niet verder te vragen, ze waren niet meer alleen, klanten kwamen
binnen koffie drinken, en weer was 't het leven van het dorp in zijn volle dichtheid
opgeroepen door de woorden van deze vrouwen. En hij beleefde een angst, hij,
onder de drukking van een opzwepende kracht die hem voortjoeg, alles scheen
hem hier zo klein, zo geniepig, zo miezerig en het klein, besloten, effen leventje zo
angstwekkend.
Traag dreef de wijzer over de wijzerplaat en hij verveelde zich, gewoon aan
beweging. Hij had niets te zeggen, veel had hij kunnen praten, doch vond er geen
gelegenheid toe. En ook scheen het hem dat daar niemand belang zou in stellen.
Neen, waarlik, hij wist niet waarom hij deze hersenschim achterna liep: er gaapte
een ondempbare kloof tussen hem en zijn lief. Hier bij haar was de leiddraad van
zijn dageliks gedoe plots afgebroken, zijn gewoonten, zijn gesprekken, zijn verzet,
het stokte, het lag gestold daar binnen omdat hij ze met niemand delen kon: hier
was alles anders. Te vergeefs had hij zichzelf gepaaid met de gedachte: het zal
eens beteren, als we samen wonen alleen; zij zelf had de veroordeeling uitgesproken
over zijn toekomstidealen.
Zij was een plant die niet kon verzet worden....
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Hij knikte zichzelf toe, luisterde geeuwend naar de kletspraatjes van de
koffie-wijven waarin zij, Marie, geheel opging, zó, dat ze
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hem niet meer zag, hoorde noch gewaar werd. En hij herinnerde zich dat hij hetzelfde
reeds talrijke malen had vastgesteld en dat hij toch blijven komen was.
Hij haalde zijn uurwerk uit: vier ure! De eerste trein zou hij nemen, hij moest weg.
Doch daar werd de deur opengestoten en een forsige kerel trad binnen, groette
met losse zwier, luidruchtig. 't Had hem gedocht dat haar ogen plots verdonkerden,
dat er een diepere glans over lag. Hij keek voort en zag haar wezen van uitdrukking
veranderen, er kwam een trek van guitigheid op, van verledene guitigheid, van deze
die hij er niet meer op gezien had sedert de makkers weg waren. Ze luisterde niet
meer naar de gesprekken van die wijven.... en zijn blikken zochten de hare.
Hij dronk een glas bier, leunde tegen de muur en weigerde zich te zetten. Dan
sprak hij tot haar in ruwe taal enige bitse verwijten over haar nietsdoen, haar
slordigheid - inderdaad had ze zich niet eens voor zijn komst opgetooid! - maar tot
zijn verbazing was zij heel mak, zacht; ze beantwoordde schertsend zijn ruwe
uitvallen, gaf hem de namen die hij - Pier - eertijds kreeg in dien verleden tijd. Die
kerel zijn ruwheid was ook maar bovenop. Hem - Pier - had hij niet bezien, doch hij
voelde zijn aanwezen, het miek hem zenuwachtig, stuur en bot. De wijven stonden
op om heen te gaan en Marie miek daar gebruik van om ook op te staan en de kerel
te naderen; ze liepen samen de winkel binnen waar zij vezelden.
Pier was blijven zitten, hij keek in de glazen deur waarin hij flauw hun doeningen
weerkaatst vond. Hij streelde haar nu ook onder de kin, doch ze viel niet bits uit
tegen hem! Maar zijn stemme ging plots weer heftig, hij verweet haar zeker scherp!
Doch ze antwoordde heel kalm en onderdanig....
Pier verschoot plots, hij werd aangeraakt. Hij keek op met een snok en zag Zenobie
nevens hem staan.
- Zie je ze daar staan? vezelde ze en wees naar de ruit, 't is om dien gast! een
kerel zonder werk, die niet weet van wat hout pijlen maken; z' is er zot achter dat
ze zevert! Had hij maar werk, ze zou u wel laten schieten! Maar nu.... ze houdt je
een beetje bezig en wacht de goeie tijd af.
Hij knikte, begreep: hij was een appeltje voor de dorst. Dan keek hij Zenobie aan
en vond dat haar ogen glansden, het ontroerde hem: zou die soms tóch? Hij wikte
en woog haar rap met de blikken, keek hoe laat het was.
- Nog tien minuten voor de trein! ze hij.
Ze schoot op: - vertrek je al?
- Ja, een bijeenkomst, 't moet zijn!
Neen, behalve dat ze hem niet veel beviel was er nog de angst dat het met haar
eender zou aflopen. Hij zei:
- Als ze peinst dat ik hen getwee zal onderhouden! Neen, mijn liefde is niet groot
genoeg! Als ze hem volstrekt zou willen, waarom trouwt ze niet en werkt ze zelf niet
voor hem?
Zenobie lachte luid en schril bij dat antwoord.
Doch de kerel was weg en ze kwam plots weer binnen, de kaken rood en de ogen
fonkelend, vreemd. Ze scheen verbaasd, ontdaan ineens dat hij daar
vertrekkensgereed stond.
- Nu al? vroeg ze met droge keel als stak er een hik in.
- Ik moet! zei hij, de zaken....
- Tut, tut, stel dat uit! ge komt toch zo zelden!
Hij keek haar grimmig aan, was teweeg een geweldig antwoord te geven doch
weerhield zich en perste de lippen.
- Neen, ik moet weg!
Zo miek zich bezorgd, vleierig.
- 't Is toch zolang niet meer nu als verleden keer?
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- Neen, 'k zal vroeger komen! zei hij zonderling, binnen acht dagen.
Ze meesmuilde: 't was nóg te lang! Hij gebaarde haar te geloven, ook de moeder
die nu met haar toonloze stem er tussen viel om te verzekeren dat het nog te lang
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was. Als hij kon zou hij vroeger komen.
Hij bekeek haar nog eens: er scheen een gloed als van koorts te glimmen in haar
ogen en ze leek zo nederig, als angstig, scheen te beven. Het leek alsof ze zich
tegen hem wilde aanvleien, doch hij stiet haar zachtjes vooruit.
Toen vielen zijn blikken op iets dat hij reeds had opgemerkt, iets dat hij nu in
verband bracht met een gebaar van de man wier betekenis hij niet had begrepen:
die lenden die zich stilaan begonnen uit te zetten. Het doorschokte hem zodanig
dat hij er duizelig van werd, maar door een geweld op zichzelf overmande hij zich
en stond bleek maar kalm aan de deur.
- Tot binnen acht dagen ten allerlaatste?
- Ja, ten allerlaatste!
De woorden konden er bijna niet uit; hij drukte haar hand, was weg: 't was hoog
tijd!
Buiten snoof hij fel de lucht op bij hele gulpen en plukte inwendig aan de gedachten
die opkwamen, hem vervulden met ontzetting. 't Leek hem als was hij ontsnapt aan
een groot gevaar.
Van op de trein keek hij naar het huis, waar ze nu stonden te wuiven, en hij had
de moed nog even met de hand een groet te zenden. Alles was weg en hij liet zich
neervallen in een hoek. Vóór hem zweefden twee ogen in wier natte glans een diepe
tragiek lag; die ogen schenen hem te willen verbidden. Toch, hoe hevig ook zijn
angst was en zijn wee, hij miek een gebaar van afschuw.
- 't Is de laatste maal geweest! vezelde hij, snokte de kop op en staarde lang het
niet in.

De vale en Neel,
door Wally Moes.
Een boer en een boer zijn er twee! En tusschen den eenen boer en den anderen is
evenveel verschil als tusschen den eenen stadsheer en den anderen. Teus ‘Lip’,
waarvan hier verhaald zal worden, gelde dus geenszins als de prototype van een
boer!
Teus, die zijn bijnaam te danken had aan zijn buitengewoon lange bovenlip, was
in het oude droomerige dorp uitnemend op z'n plaats. Ofschoon hij met taaie vlijt
z'n werk deed, bewoog hij zich zoo langzaam, dat zelfs zijn paard van lieverlede
deze langzaamheid van beweging van hem had overgenomen. Als hij op z'n mestkar
of boerenwagen zat, en het phlegmatieke paar doodbedaard aan kwam sukkelen,
had men uitstekend de gelegenheid Teus Lip eens goed op te nemen.
Hij was een lange, slungelige man; tusschen zijn zitplaats, vooraan op den bodem
van de kar, en het los in den dissel gespannen paard wist hij haast geen weg met
z'n beenen. Het eene hing altijd tot bijna op den grond, en het andere rustte met
den grooten klomp stevig en gemoedelijk op de eene helft van het langzaam
voortsjokkende, op en neer deinende achterdeel van het paard, waar het geduldige
dier niet het minste tegen scheen te hebben. Misschien zou het den klomp van z'n
baas zelfs wel gemist hebben, als een ander op de kar had gezeten.
Op dat lange slungelige lichaam van Teus Lip stond een kleine ronde kop,
gerimpeld, verweerd en tanig, maar overigens zonderling jongensachtig gebleven.
Het zou moeielijk zijn geweest 's mans leeftijd te schatten: hij was een van die
menschen, die er op hun twintigste jaar oud, op hun veertigste nog precies hetzelfde,
en op hun zestigste jong uitzien. Kleine, half dichtgeknepen oogen, waarvan de
kleur niet te bepalen was, keken met een knorrige uitdrukking onverschillig
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recht vooruit, de neus, met weinig neusbeen en een even opgewipten top, was wat
te klein, en de te lange bovenlip spande met een ronde lijn over de boventanden,
terwijl de mondhoeken naar beneden trokken. Ofschoon hij den middelbaren leeftijd
naderde, zag Teus Lip er eigenlijk uit als een oud geworden, huilerige jongen.
Een groote boer was hij niet. Er stonden maar vijf koeien op stal, doch de groep
was gericht op veel meer, en niets ter wereld zou Teus liever willen dan alle plaatsen
bezet te zien. Want al was hij dan ook niet vlug en niet vurig van aard, toch had ook
hij zijn illusies, die hij met taaie volharding trachtte te verwezenlijken. Zijn veestapel
vergrooten, daardoor meer mest voor het land hebben, meer varkens en kalven
kunnen mesten of opfokken, dat leken hem de meest begeerlijke zaken, en daar
waren al z'n gedachten op gericht. Maar hoezeer Teus z'n best deed, gemakkelijk
was het niet, en zoo groeide het aantal koeien maar langzaam aan.
Met de kinderen ging het heel wat voorspoediger! Dat had niet geregelder en
vlugger kunnen gaan, al ware het aangenomen werk geweest. Zoo gauw als de
vlijtige natuur het maar toeliet, werd er altijd weer eentje geboren, en zoo krabbelden
er nu al tien kleine jongens en meisjes in 't rond, en liepen overal vader en moeder
voor de voeten.
Eens, vroeg in 't voorjaar, de koeien waren nog niet naar de Meent gebracht, was
het heele dorp al sinds eenige uren in rust gedompeld, want de torenklok had z'n
middernachtelijke twaalf slagen al uitgedreund, maar Teus Lip kon nog niet te bedde:
hij had een zeer bijzonderen nacht voor den boeg.
Zijn allerbeste koe, ‘de voale’, moest kalven. Haar tijd was eigenlijk al een paar
dagen om, maar nu geloofde Teus dan ook stellig, dat het er aan toe was. Als dezen
nacht het kalf nog niet kwam, was er zeker iets niet in den haak.
De vale had al driemaal gekalfd, maar telkens had zij een bul gebracht, en Teus
had er al z'n hoop op gevestigd, dat het nu dezen keer eindelijk eens een vaars
mocht zijn! Dat zou hij dan opfokken, want hij wist in 't heele dorp geen mooier beest
dan zijn ‘voale’, en van haar nog een koe op stal te hebben was zijn grootste
verlangen.
En in de kamer wachtte Neel, zijn vrouw, hetzelfde werk. Het elfde kind werd
verwacht. Neel was een flinke, kordate vrouw, die nooit veel drukte van zoo'n geval
maakte en altijd weer gauw op de been was. Het trof alleen maar niet mooi, dat ze
pas zoo laat in den avond gemerkt had, hoe 't met haar stond. De kinderen lagen
al allen te bed en sliepen, en om ze weer wakker te maken en nu nog naar familie
of buren te laten brengen ging toch niet best. Ze moesten dus maar blijven liggen,
ze zou wel stil houwen en alles heel zachtjes aan doen, en kinderen slapen gelukkig
vast.
Teus had een buurvrouw gewaarschuwd, en deze zat nu, nadat zij een ketel water
aan de kook gebracht en verder alles klaar had gelegd, geduldig bij Neel te wachten;
de vroedvrouw was ook juist gekomen. Zij konden zich daarbinnen dus redden,
terwijl Teus op de deel bij de voale de wacht hield; alleen lastig, dat, om de kinderen
niet wakker te maken, alles zoo stil moest gebeuren! Heelemaal gerust was Teus
niet, want hij had 't er in 't geheel maar niet op, dat 't kalf zoolang wegbleef! 't Had
er allang moeten wezen, en men kon toch nooit weten, of alles wel in orde was.
Men hoorde soms van zooveel ‘roarigheid’; het stomme dier kon wel betooverd zijn!
Teus had de vale al eenige dagen geleden uit de groep gehaald en apart in den
stal er naast gezet. Daar liep zij geen gevaar een stoot van de andere koeien te
krijgen, en hij hoefde niet aldoor bang te zijn, dat het kalf in de groep viel en in de
mest stikte.
Het was heel stil in huis.
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Teus had aan 't eind van den deel bij den stal, waar de vale ruim en zindelijk op
versch stroo stond, een brandend lampje tegen den
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muur gehangen, en het licht wierp zijige glanzen op de breede, grijze flanken van
het mooie dier. En als Teus voor den stal ging staan, werd zijn schaduw over de
deel reuzengroot en boog zich in drieën gebroken over den grond, den muur en de
slieten boven. Van tijd tot tijd loeide de koe even zachtjes, als wilde zij zeggen:
‘waarom toch al dat ongewone gedoe?’, dan streek Teus haar over den snoet en
zei vriendelijk: ‘goed beessie, doe nou es je best, en breng me 'n vaars’. Nadat hij
nog wat gewacht had, ging de vale plotseling liggen en loeide wat harder. Teus
begon zich ongerust te maken - 't was toch niet mooi er zoo alleen bij te zijn! misschien had hij straks wel hulp noodig, als 't niet glad ging - nee! 't was eigenlijk
geen werk, nou z'n wijf er niet was om in geval van nood iemand te kunnen roepen
- hij zou toch maar liever gauw buurman Kees gaan halen.
In een ommezien was Teus met Kees terug.
De twee boeren hielden goede buurschap, ze waren nog samen aangenomen
en erg gewend aan mekaar. En Kees was bar geduldig, hij zou vast niet pruttelen
al duurde 't nog wat lang, eer 't kalf kwam.
Het was nog in 't geheel niet gezellig op de deel, zooals in den zomer, als men
er huisde. Er stonden nog geen tafel en stoelen, en er was nergens iets van
koffiegerei te zien. Dat trof slecht, de mannen wisten ternauwernood waar te gaan
zitten; maar Kees had nooit veel drukte en was gauw tevreden, hij vond wel een
zitplaats op den kruiwagen, terwijl Teus zich met een oud hakblok behielp. Zoover
mogelijk van het voorhuis af, hun ruwe schreeuwstemmen zooveel mogelijk
dempend, onderhielden de twee mannen zich over het vee, daar raakten ze nooit
over uitgepraat. Alle buitengewone gevallen, die ze allebei evengoed wisten, haalden
ze breedvoerig op, en Teus keek telkens in gespannen verwachting naar z'n vale,
of zij nu ook misschien 't een of ander raar stukje uit ging halen.
Over de vrouw in de kamer werd niet gepraat. Nooit reppen de boeren een woord
tegen elkander over het verwachten van een kind. - Daar het geen mins mee van
noode, dat zien ze wel as 't zoover is, dan is 't net vroeg genogt.
En Teus maakte zich buitendien daarover in 't minst niet bezorgd: het ging bij z'n
wijf altijd van een leien dakje, en nou zou ze 't ook wel weer klaar spelen zonder
hem. 't Trof wel onnoozel, dat ze er nou niet was om een bakkie koffie voor hen te
zetten, dat kort nog ereis af, as je wachten mot - wat zou Kees daar nou wel van
denken, dat ie zou op 'n droogie most zitte? - Nadat hij daar in stilte een poosje over
had zitten prakkezeeren, zei hij:
- ‘Kees, man, me wijf is aarg an de kou, dat treft jaammer, maar ze kan d'r nijt
uitkomme voor een bak koffie. Ze mot zweete’.
Kees hield zich van den domme, ofschoon hij drommels goed wist waar de schoen
wrong. Geruststellend zei hij:
- ‘Ze het schoon gelijk, man. We zelle 't zoo wel redde, de nachte binne nijt lang
en nijt koud meer, en ik geloof vlak, dat 't nou wel gauw beure zal. Kijk maar, de
voale begint zoo te draaie’.
Werkelijk gaf de koe teekenen van onrust en loeide klagelijk, de twee mannen
gingen naar haar toe - en een kwartier later was het kalf geboren.
- ‘Kees, 't is zoowaar een vaars’, zei Teus op verheugden toon, ‘daer he 'k nou
toch schik van! Ik zal 't beessie gauw effe an de lucht brenge, daar komt 't 't eerst
van op streek’.
Hij nam 't kalf in z'n armen en droeg het naar buiten, waar hij het nuchtere,
slungelige beest op de nog onzekere pooten zette.
Het werd al mooi licht buiten, en Teus kon nu z'n kalf goed zien. Het beest bleef,
net zooals Teus het neergezet had, wijdbeens staan, hapte naar lucht en keek
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beduusd uit de groote glimmende lodderoogen. Het natte, als geplette vel droogde
zienderoogen en werd fluweelig glanzend zwart. Het
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was een prachtig kalf, en na het naar hartelust bewonderd te hebben, nam Teus
het met groote vreugde weer op, en bracht het terug bij de vale, die het dadelijk
ijverig begon te likken.
- ‘Nou, Kees, vriendelijk dankbaar hoor man! As je mijn es noodig hebt, kom je
maar trouw over, hoor!’
En Kees trok naar huis.
Teus verzorgde zoo goed hij maar kon de koe en haar jong, en talmde nog wat
in den stal: hij kon haast niet weg van z'n vaars. Juist toen hij eindelijk in het voorhuis
wilde gaan, kwam de vroedvrouw er uit.
- ‘Zoo, zijn jullie ook klaar’, zei hij, da's mooi!’
- ‘Ja, gelukkig hoor’, zei de vrouw, ‘want ik mot meteen naar een ander’, en zij
haastte zich weg. Teus ging naar binnen.
Neel had het er weer best afgebracht en was van het werk zoo hongerig geworden,
dat zij, overeind zittend in de bedstee, met smaak een dikke snee roggebrood zat
te verorberen. Teus trad op de bedstee toe en zei voldaan:
- ‘De voale het 'n vaars gebrocht, 'n pracht van 'n kalf!’
- ‘Dat valt mee’, zei Neel, ‘kijk, Griet kleedt de onze an, 't is een knechgie’.
Buurvrouw Griet zat aan de tafel en was druk bezig met het kind. Teus keek er
op neer en zei:
- ‘Nou, die ziet er ook best uit. Nou hebbe we 't dezijn bijna vol, 't kan lukke, hoor!
Maar nou mot ik gauw nog een poossie te bedde, want ik ben net zoo lui! Ik kan
m'n ooge omtrent nijt ophouwe en ik mot straks weer alleen voor de beeste zurge’.
En zonder zelfs z'n pet af te zetten, stapte Teus over z'n vrouw heen in de bedstee,
en was binnen een paar minuten in diepen slaap.
Toen Griet de jonggeborene naar behooren had aangekleed, legde zij hem in de
wieg en ging wat op haar stoel bij de tafel zitten dutten. Om zeven uur zou de
‘baakster’ komen, dat korte poosje zou ze dus nog maar effe blijven, de kinderen
mochten eens vroeger wakker worden.
Neel was ook ingedut, en gedurende een paar uurtjes was het nu rustig in het
groote vertrek, hoewel niet bepaald stil. Uit de eene bedstee, waar Teus en z'n
vrouw lagen, klonk een stevig ronkduet, Griet aan de tafel stemde soms mee in en
hield zich, als zij door hare ongemakkelijke houding uit hare lichte sluimering gewekt
werd, voor een poosje stil, de kinderen leverden, ondanks hun lichtere ademhaling
door hun groot aantal een zacht ruischende begeleiding, de nieuwe wereldburger
sputterde soms even, en de groote hangklok sloeg met zijn krachtig ‘tik tak’ gestadig
en ernstig bij het concert de maat. Maar de rust was van korten duur; in de bedsteden
der kinderen begon het van lieverlede levendig te worden: eerst draaiden en
wentelden er zich eenigen, en al gauw klonk het eerste geroep om moeder. Gelukkig
kwam de ‘baakster’ er juist aan, Griet gooide nog even de luiken voor haar open en
maakte nu gauw, dat ze wegkwam.
Teus kwam ook overeind, en toen hij zich alles te binnen bracht, wat er dien nacht
gebeurd was, stapte hij dadelijk met z'n lange beenen over Neel heen uit de bedstee
en verdween in den stal. Hij ging het eerst naar zijn kalf kijken. ‘Zoo'n mooi beessie
toch’, mompelde hij opgetogen, en zijn anders knorrig gezicht had een vriendelijken
glans. Nu hij alles alleen moest doen, had hij de handen vol werk, en zoo vlug als
hij er toe in staat was, ging hij aan den gang.
In de kamer was het een heele drukte. Neel gaf van uit de bedstee aan de baker
aanwijzingen over het aankleeden der kinderen. Op de twee kleinsten na waren
allen erg verwonderd, dat er een nieuw kijndje in de wieg lag. Ook Sor, de ruigharige,
goedzakkige hond, duwde doordrijverig zijn natten snoet onder het wiegekleedje
en besnuffelde kwispelstaartend zijn nieuwen toekomstigen speelmakker. Twee
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kleine, dikke jongens, met beenen zoo rond als hoepels, stonden naast Sor en
staken hun vlaskoppen
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met belangstelling onder het gordijntje. Piet, de jongste, riep:
- ‘Zoo'n roar kijnd toch as moeder gekoch het! Hij wil geen eens naai ons kake,
hij nijpt ze ooge heelemaal dich en ze bek doot ie wijd op en met ze hankies veult
ie an ze hoof! Hij het zeker geen zin in de wiege te legge. Ik zal 'm straks es op Sor
zette, dan kan ie buite es kake, dan het ie meer schik’.
- ‘Aach! zoo dom as jaai toch nog binne!’ zei z'n broer, ‘dan valt ie d'r ommers af!’
- ‘Nou, dan zet ik 'm d'r weer oppe!’
- ‘Dan valt ie d'r weer af!’ hield broer vol.
- ‘Nou, lillikke zeerkaas, ik zet 'm d'r telkens weer op as ie d'r afvalt. Wat denk
jaai?! dat ik Sor nijt achteran kan loope?! ik kan net zoo hard loope as Sor! jij nijt!’
Sor had zoo dikwijls z'n naam gehoord, dat hij er opgewonden van was geworden.
Hij sprong tegen z'n twee kleine bazen op en likte ze overal, waar z'n tong net terecht
kwam, en vol pret waggelden de twee dreumessen op hun kromme beenen dravend
met Sor door de kamer.
Maar het oudste kind, een aardig deerntje van tien jaar, had zoo recht geen zin
in het geval. Ze wilde in 't geheel niet naar het kindje kijken en zeurde telkens weer,
vlak bij moeder:
- ‘Hè, moeder toch nou, waarom hei je nou weer een kijndje gekocht! Hadt nou
es 'n sportkar edaen! Je hebt ons altijd een sportkar beloofd en we krijge 'm nooit
es!’
En moeder suste:
- ‘Stil maar, den volgenden keer doen we vast es 'n sportkar! Ga nou maar naar
school, dan mag je straks 't nijwe bruurtje es wiege!’
En het grootste gedeelte van de bende trok af.
- ‘Baas’, kwam de baker even op de deel zeggen, ‘de vrouw vraagt, of je as je 't
gaat anzegge van 't kijnd effe bij Bettemeui anloopt en haar waarschouwt of ze hier
wil komme om er mee naar de kark te gaan, ze het beloofd peet te zijn’.
- ‘Goed’, zei Teus, ‘dan zal ik maar eerst gauw gaan, ik kan nou wel effe weg en
nou is Kees d'r nog, die gaat wel mee naar het raadhuis’.
Kees was weer even bereidvaardig, en de twee mannen stapten gemoedelijk
samen naar het gemeentehuis. Ze werden dadelijk op de secretarie toegelaten. De
secretaris zat al aan z'n lessenaar. Toen hij Teus Lip zag komen en begreep waar
't om was, zei hij:
- ‘Zoo, Teus, ben jij daar alweer? Je geeft me heel wat te doen, hoor!’
- ‘Ja, man’, zei Teus Lip, ‘dat werk gaat door, zoo is 't maar net!’
De secretaris bladerde in zijn boeken.
- ‘En geef me nou den naam maar es op van je kind, ik zie 't is 't elfde’.
- ‘Den naam’, zei Teus aarzelend, ‘Bettemeui zal er peet over zijn, maar nou ik 't
goed bedenk...., en verder kwam Teus niet.
- ‘Nou, man, waar wacht je nou op?’ vroeg de secretaris weer, ‘ik zit klaar om te
schrijven. Is 't een jongen of een meisje?’
Diep in gedachten keek Teus voor zich uit en kneep de kleine oogjes bijna dicht.
Zijn lange bovenlip leek nog langer dan anders, zoo bedenkelijk trok hij de
mondhoeken omlaag. Hij schoof z'n pet op zij, krabde zich achter z'n oor, en zeide
eindelijk langzaam:
- ‘'t Is toch wat! nou weet ik zoo vast as 'n steen, dat de voale een vaars het
gebrocht, maar wat of me wijf wel gebrocht het, ben ik glad weer vergeten!’
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Kroniek.
Boekbespreking.
Johan de Meester, Geertje, Tweede, goedkoope druk, twee deelen,
Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1911.
Eindelijk, zes jaren na de eerste - zes jaren van nederlandsche letterlievendheid! een nieuwe druk van De Meester's G e e r t j e , een verbazend goedkoope nu gelukkig
- waarlijk, het schijnt een wonder, zelfs in de tijden der Wereld-bibliotheek, deze
twee groote, ruim, duidelijk en op mooi papier gedrukte deelen voor nog geen twee
gulden! - Te verwachten is dat het mooie boek er een nieuw publiek mee bereiken
zal, het publiek dier ‘meer eenvoudigen van hart, zij 't ook frisscheren van
verbeelding,’ waarvan Coenen sprak in zijn Dickens-boekje (met een ‘onverwachte
tegenstelling’, die men den Charivarius van 't Groene weekblad onder de oogen
zou kunnen brengen). En te hopen, dat dit nieuwe, dit frissche, dit onbevangener
publiek ook vatbaarder zal blijken voor de warmte van zuivere menschenmin, de
bekoringen van geestige typeering, dankbaarder vooral voor de schoonheid der
liefdesverheerlijking, hier mildelijk geboden in een boek, waar geen woord in staat
of het is wáár en echt, het is doorvoeld, het is neergeschreven in de diepe
oprechtheid van ontroeringen die tot het extatische zijn gegaan. Moge deze nieuwe
goedkoope editie dan in dit nieuwe, het goedkoope behoevende publiek worden
opgezogen, als een regenbui in een verdroogd land, zoodat, voortaan in sneller
tempo, telkens nieuwe edities, als nieuwe regenbuien, worden verlangd en verwerkt
- tot andere mildheid!
Een mooi boek, een bezield boek, een gróót boek, een van de allerbeste
nederlandsche romans, een krachtige uiting van vurige liefde voor het reine, het
on-schuldige, het in zuiveren hartstocht hoog oplevende, van grimmigen haat tevens,
haat aan het vulgaire, het platte, het ploertige, het lage. Volgens de heeren theoretici
van het tijdschrift ‘de Beweging’: een laatste uitbloei van het ‘realisme’; volgens mij:
een boek, dat onsterfelijk blijken zal door zijn diepen gloed, zijn innige
menschelijkheid, zijn ridderlijke liefde- en vrouw-vereering.
H.R.

Adriaan van Oordt, Nagelaten Werk, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1911.
Wat schoone weemoed wijlt over dezen titel! ‘Nagelaten Werk’ van een veel te jong
gestorvene. Van ‘oninbare posten’ stamelde ontroerd de dichter Boeken bij de
onthulling van een gedenksteen op Van Oordts graf. Ziehier dan de eenige post die
nog inbaar bleek te zijn....
Het is zeker niet heel veel. En ook is het niet, lang niet alles tenminste, zoo schoon
en zoo belangrijk als I r m e n l o en W a r h o l d . Maar het is wél alles zuiver en goed,
de oprechte uiting van een krachtig, kern-echt kunstenaar, een dichter, een uiterst
gevoelig en zeer edel man. Het natuur-gedicht A p r i l vond ik van deze samenlezing
wel het allermooiste, het allerdichterlijkste. In een wonderteeren, ingehouden
extatischen toon is die lieve idylle: Een Liefde in Limburg geschreven. Maar het
diep-weemoedigst, en daardoor, bij hun lente-achtige mooiheid, voor mij het
aantrekkelijkst toch zijn die laatste ‘Notities’ en, vooral, dat kort-afgebroken
‘Roman-begin’....
O, dat zulk een begin hier een einde zijn moest!
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Dit boek zal er wel een blijken voor de vrienden van den dichter. Maar die
behoeven niet weinigen te zijn en zullen steeds méér worden.
H.R.
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Wally Moes, Larensche Dorpsvertellingen, 2 dln, Amst., v. Looy, 1911.
Verscheidene van de hier geboden vertellingen zijn den lezers van Elsevier's
Maandschrift welbekend. De redactie is er trotsch op Wally Moes als schrijfster te
hebben mogen inleiden. Zij is een zeer goed schrijfster, ofschoon zij maar weinig
litterair-artiste of woordkunstenares - dit nu eens in engeren zin - kan worden
genoemd. Zij schrijft n.l. uiterst eenvoudig, kunstloos zou men zoo zeggen. En toch
is haar werk goede, gave, zoo dan al geen gróóte kunst. Het kan haar misschien
niet schelen of het kunst is. Maar het ís toch kunst.
Haar ‘geheim’ is haar menschelijkheid, haar meevoelen met en begrijpen van al
die min-of-meer brute of gevoelige, min-of-meer domme of slimme Larensche
menschen om haar heen. D.w.z. van de boeren en boerinnen, de landloopers en
de bedelaars - niet van de dames en heeren schilderessen en schilders, dilettanten,
vegetarieerende kolonisten enz. Want bij dezen schijnt zij geen sujetten te vinden
voor haar schrijf-, zoo min als voor haar schilderkunst. Het is niet de cultuurmensch
die haar aantrekt, maar de oermensch, de instinctmensch, voor zoover die nog
ergens over is. Haar geheim - d.w.z. het geheim van haar charme (blijft niet eigenlijk
alle charme in den grond geheimzinnig?) is dat zij juist deze, vaak zoo
ondoorgrondelijk schijnende, lieden na langjarigen omgang zoo goed is gaan kennen
en begrijpen, en dat zij van hen is gaan houden, zooals zij zijn, zoo bruut als ze zijn,
zoo ruw, zoo hard, zoo.... al wat ge maar wilt! Z o o a l s z e z i j n ! Leg eens een
boerenvertelling van Cremer naast de hare en ge zult iets leeren verstaan van de
evolutie onzer kunst in de richting der waarheidsliefde, der échte mensch- en
levens-liefde. Wally Moes heeft vele jaren met deze Larensche dorpelingen
omgegaan, zij is van hen gaan houden en nu vertelt zij van hen - gelijk C.V. verderop
in deze kroniek zeer juist opmerkt - ‘geduldig, gelaten-objectief en boeiend’, met
‘humor van een verstandige, stille, zachtzinnige soort’. Het heeft mij getroffen, dat
C. V's karakteristiek van Wally Moes' schilderkunst ook op haar vertellingen bijna
geheel toepasselijk zijn zou. Alleen - onwerkelijk gekleurde kinderkopjes, met
‘opgelegde heiligheid’ heeft zij in de litteratuur nog niet geproduceerd. Moge zij er
steeds voor bewaard blijven! 't Schijnt ook zoo heelemaal haar aard niet!
H.R.

M.H. van Campen, Schetsen en Critische Opstellen, 's Grav., N.V. Elect.
Dr. ‘Luctor et Emergo’, zonder jaartal.
Maar ziehier een heel ander soort schrijver! Dat wil zeggen.... oh! men gelieve vooral
geen oogenblik te meenen dat het dezes aard wél zijn zou ‘onwerkelijk gekleurde
kinderkopjes’ te teekenen ‘met opgelegde heiligheid’. Daar is het waarlijk ver van
daan! Van Campen's liefde voor de menschen moge dan minder episch-objectief,
meer lyrisch, soms zelfs wat roezig opgewonden zijn, zijn liefde geldt, evenals die
van Wally Moes, het menschdom zooals het is. Hoe gaarne ook hij 't zou willen zien
worden zooals zijn droom misschien het ziet, genoeg schoonheid onderscheidt zijn
diep aandachtige blik bij dat levende menschdom om er verrukt van te zijn.
Neen, het groote verschil tusschen een schrijfster als Wally Moes en een schrijver
als Van Campen steekt in de manier van schrijven, bij elk van hen volkomen
natuurlijk, direct voortkomend uit hun natuur, hun soort van aanleg en talent. Doch
aanleg en talent zijn zoo verschillend bij hen. Ik zeide het eigenlijk reeds. Wally
Moes vertelt, in schijnbare onaandoenlijkheid, met wat zachten humor als eenig
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persoonlijk element, Van Campen beschrijft, omzingt, koestert zijn figuren - hetzij
hij ‘schetsen’ schrijft of ‘critische opstellen’ - hij wordt soms haast verliefd op hen!
Wally Moes vertelt een op-zich-zelfstaand geval of een lange levensgeschiedenis,
beide vaak in weinige,
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korte, directe volzinnen. Van Campen vindt geen woorden genoeg om een enkel
levensmoment van een zijner menschfiguren tot in zijn diepste diepte te benaderen.
Wally Moes gebruikt voor haar verhalen de uitdrukkingen, geheele zinnen soms,
die zij dagelijks om zich heen hoort en zelf bezigt; wanneer gij maar begrijpt wat zij
te vertellen had, is het haar voldoende. Lang niet alzoo Van Campen! Hij maakt
nieuwe woorden en vat de oude op ongebruikelijke wijze te zamen, zijn sensitiefheid
kan geen vrede hebben met te veel gebruikte, verslapte manieren van zeggen, hij
zoekt naar het nieuwe, dat tevens het zeer preciese zijn moet. Maar vooral: hij heeft
een voortdurende behoefte het beschrevene te doen opleven in precies dezelfde
stemming, zooals hij het in werkelijkheid of in zijn verbeelding voor zich gezien heeft
en als omdroomd van hetzelfde gevoel, dezelfde gedachtesfeer. Neem den eersten
zin van de schets ‘Blijmoedig Leven’ tot eenig voorbeeld: ‘In de stilte van den avond
hoorde ze den wagen knerpen over het pad, een eenzaam geluid van pijnlijk
voortgezwoeg, in-zich-zelf-verdiept: 'n uiting van iets, met haar in beveiligend
verbond, beleidvol-zeker haar meevoerend tusschen het roerlooze
apart-en-geheim-levende omme’. Heeft het eenvoudige meisje in den wagen dat
geluid werkelijk zoo gehoord: eenzaam en in-zich-zelf-verdiept, 'n uiting van iets
met haar in beveiligend verbond? Ik twijfel er aan. Het is, meen ik, de heer Van
Campen die zich denkt, droomt, voelt, in de plaats van dat meisje en weergeeft wat
hij daarbij voelt, droomt, denkt.
Ziehier een schijnbare (immers zij is zeer levend!) zelfweerspreking, een socialist
die in kunst ziet: de allerindividueelste expressie van het allerindividueelste gevoel.
Hij schijnt een beetje uit den tijd, maar, nogmaals, hij lééft. En wat zégt ook dat ‘uit
den tijd’? Waarom zouden wij alles wat mooi en goed is niet in en óm zich zelf
bewonderen, het denkend búiten den tijd? Ik voor mij zal altijd mijn best blijven doen
te schrijven in voor ieder on-middellijk verstaanbare woorden en daar gaarne wat
voor opofferen van de uiting mijner diepst eigene, misschien wel onuitsprekelijke,
gemoedsbeweginkjes. Maar ik kan toch zéér genieten van het werk eens schrijvers,
die niets daarvan op te offeren verlangt, maar zijn hoogste voldoening vindt in het
weergeven van elk zijner verbeeldingsimpressies met woorden, of manieren van
zeggen, waarvan misschien alleen hij zelf, misschien ook nog eenige andere, even
sensitieve artiesten, de fijne saveur kunnen doorproeven.... Verder wil ik liever niets
zeggen over dezen bundel, die, om het eens heel hoffelijk uit te drukken, naar mijn
zin wat té veel getuigt van de veelzijdigheid zijns auteurs: Twee z.g. ‘schetsen’ n.l.
D e Z u s t e r (den trouwen Elsevier-lezer welbekend) en B l i j m o e d i g L e v e n ,
vier ‘critische opstellen’ (over wel zeer verschillende sujetten) en elf bladzijden
aphorismen (voel- en denk-beelden noemt ze de schrijver; en het zijn wel zeer
typische en interessante openbaringen van zijn extatischen, tot het mystieke
geneigden ziele-aard). Het eigenaardig joodsche, trots alles en altijd nog oostersche,
gemoedsleven is in den schrijver van B i k o e r i m en van deze schetsen en opstellen
wel tot iets zeer bizonders, uiterst belangwekkends en schoons opgebloeid. Zal ik
u nu nog vertellen, dat ik, die langzamerhand al een oude rat in de kritiek begin te
worden, het met den schrijver dezer ‘critische opstellen’ niet altijd en overal roerend
eens ben? Och kom! Laat ieder maar trachten op zijn eigen wijze... de moeite waard
te zijn.
H.R.
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Modern-Bibliotheek, Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1. F. de
Sinclair, Om Papa's Principe, 2. M. Verster-Bosch Reitz, De drie dames
Cnussewinckel, 3. Louis Couperus, De Zwaluwen neergestreken.
Deze uitgave, waarvan de uiterlijke verschijning niet bepaald oorspronkelijk en de
titel al héél onhollandsch, en lichtelijk snobbish, aandoet, schijnt wel iets dergelijks
te

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

263
bedoelen als - nu gelukkig al weer eenige jaren geleden! - dat andere goedkoope
serietje, van de Hollandia Drukkerij, getiteld: Blijde Kunst. Die bedoeling is de
menschen te laten lachen (Sinclair en Verster) althans ze te amuseeren, of
aangenaam bezig te houden, met lichte causerietjes (Couperus). Nu, lachen dat
doen we natuurlijk allemaal graag, maar dan toch liefst zóó, dat, als we later
terugdenken aan 't geen waaróm wij gelachen hebben, wij weer opnieuw.... minstens
glimlachen. En zoo ging het ons met de twee eerste nummers dezer serie niet
geheel. Wij hielden een ietwat weeïgen nasmaak over. Trouwens al terwijl wij die
boekjes lazen hadden wij nu en dan de, tamelijk pijnlijke, sensatie, die ook een
slechte clown ons wel eens gaf, n.l. van iets bij te wonen wat de bedoeling heeft
ons aan 't lachen te brengen, terwijl wij toch.... met den besten wil.... heusch, het is
een beetje wee, zelfs om er over te schrijven.
Het boekje van Couperus daarentegen, dat ons bijna bestendig glimlachen deed,
doet dat ook nu nog, als wij terugdenken aan sommige van zijn bladzijden.
Mevrouw Verster, de knappe beeldhouweres, die tevens in den laatsten tijd een
knappe schrijfster is gebleken, moet zich hoeden voor dit ‘would-be’ lach-genre.
Het gevaar ervan is: afzakken tot het Justus-van-Maurik-achtige, het onechte. Zoo'n
enkel boekje komt er natuurlijk nog niet veel op aan (er zijn trouwens ook wel heel
aardige dingen in; mevrouw Verster is iemand van geest en gevoel, dat is zeker!)
maar 't moet er toch maar bij blijven. Geest en humor zijn kostbare zaken; men kan
er daarom juist niet voorzichtig genoeg mee omgaan.
De heer F. de Sinclair heeft ook nog altijd 'n beetje talent. Maar, als hij zich niet
haastig bekeert, twijfel ik toch aan het behoud - ook van dat restje. Herinneren de
Elsevier-lezers zich nog de eerste novellen met dezen naam geteekend? Zij waren
niet bepaald grappig, maar wel boeiend, belangwekkend en.... helaas! waar blijven
de knappe jongens?.... veelbelovend. De heer F. de Sinclair tracht ons tegenwoordig
malle uien voor citroenen in de handen te stoppen. Maar dat zal niet lang lukken,
want.... wij ruiken het!
H.R.

Mr. H.L.A. Visser, De Psyche der Menigte, bijdrage tot de studie der
collectief phychologische verschijnselen Haarlem, H.D. Tjeenk Willink
& Zoon. 1911.
Dit boek heb ik met groote belangstelling gelezen en ik geef mij nu 't genoegen het
hier aan te kondigen - een werk als dit te beoordeelen behoort niet tot mijn
competentie. Welke wetenschap zou voor den romanschrijver interessanter kunnen
zijn dan de psychologie, zoowel die van het individu als die der menigte? Is het niet
prikkelend na te gaan of de geleerden met hun onderzoekingen tot dezelfde
conclusies komen omtrent enkeling of menigte als wij met onze instincten? Voor
mij althans was het zoo.
Zie ik goed dan heeft Mr. Visser dit boek voornamelijk geschreven om wat wegwijs
te worden in zijn studie-materiaal en zijn eigen voorloopige gevolgtrekkingen te
noteeren. Een meer kompleet overzicht, zoowel van de geschiedenis als van den
stand der kwestie, alsmede een vollediger aangeven van eigen standpunt, 't zal
alles wellicht later volgen. Ik voor mij ben voorloopig dankbaar, iets te weten te zijn
gekomen omtrent de voornaamste geschriften over de ‘psyche der menigte’. Ook
wat Mr. Visser aangeeft als ‘prophylaxe’, tegen ‘psychische infectie en epidemieën’
daarvan, heeft mij zeer geïnteresseerd. Want ziet ge, zooveel is zeker, voor u en
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mij, maar voor mij misschien nog méér dan voor u: wij moeten allen trachten ons
krachtig te versterken tegen die dikwijls zoo funeste, zij het dan ook slechts tijdelijke,
veranderingen in onze psyche, te weeg gebracht door de aanraking met al wat saam
te vatten is onder de benaming: menigte. Dat dit voor mij misschien nog noodiger
is dan voor u, zeg ik omdat ik criticus ben. Een criticus m.i. moet zich
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buiten den invloed van ‘stroomingen’ en ‘scholen’ kunnen houden, want zeer waar
lijkt mij, wat Mr. Visser omtrent die stroomingen en scholen zegt (op bl. 89-91):
‘Eulenburg meent dat een soortgelijk verschijnsel als de “Enge des Bewusztseins”
bij den individu, ook bij de groepen is waar te nemen. Ze bestaat daarin, dat
gelijktijdig slechts een bepaalde gemeenschappelijke kring van denkbeelden kan
doordringen. De overige denkbeelden blijven latent, tot een bepaalde verzadiging,
gelijkend op de vermoeienisverschijnselen bij de individuen, is ingetreden; eerst
dan kunnen die andere denkbeelden weer toegang krijgen. Men vindt zeer talrijke
voorbeelden daarvoor in het overheerschen van een geestelijke strooming binnen
bepaalde kringen, die meebrengt dat een andere strooming niet tegelijker tijd kan
opkomen. Men denke aan de romantische school in de dichtkunst, aan de volkomen
andere wijze van zien en ontwerpen van schilderscholen; bij de overheersching der
eene is voor een andere opvatting binnen dien kring volstrekt geen plaats meer, tot
eindelijk door de volledige opname en absorptie van het eerste denkbeeldencomplex,
een verzadiging en tengevolge daarvan een afname dezer opvatting intreedt, oudere
denkbeelden weer meer naar voren komen, zich met de aanwezige vereenigen en
vermengen, of er plaats voor een geheel nieuwe opvatting ontstaat. Opmerkingen
in dien geest komen ook reeds voor bij Schäffle. Zooals men dagelijks zien kan, is,
volgens dezen, de “öffentliche Geist” spoedig vermoeid, hij moet telkens zijn krachten
weer verzamelen. Richt die geest zich dus b.v. intensief naar één richting, dan
worden de andere richtingen verwaarloosd. Giddings, die meer de aandacht vestigt
op de andere zijde van de quaestie, de kracht der dissociatie “which at any moment
may become active, destroying the bonds that hold the social groups together and
dispersing the elements of social activity for reunion in new relations”, komt tot
dezelfde conclusie. De volksgeest vertoont een bijna regelmatige wisselling, een
voortdurend slingeren tusschen contrasten. In wetenschap, kunst, moraal en recht
zien wij telkens elkaar aflossende scholen, richtingen en beginselen’.
Zoo is het! En dus: prophylaxe, phrophylaxe voor den criticus!
H.R.

e

Franck's Etymologisch Woordenboek der Ned. taal, 2 druk, door Dr. N.
van Wijk, afl. 1-9 (‘Aagt’ tot ‘Scheef’), 's Grav., Mart. Nijhoff, 1911.
Welke wetenschap - zoo vroeg ik hierboven - zou voor den romanschrijver
interessanter kunnen zijn dan de psychologie? Men gelieve - de waarschuwing komt
wel wat laat! - dezen volzin te lezen met den klemtoon op het woord roman. Immers
voor een schrijver, een schrijver-zonder-meer, voor ieder die goed te leeren schrijven
begeert, is er toch misschien wél nog interessanter wetenschap, n.l. die van zijn
materiaal zelf, van zijn taal, van de oorspronkelijke en huidige beteekenis der
woorden, van hun verklaring en hun afleiding, hun etymologie. Een goed
etymologisch woordenboek, ziedaar voor elk hartstochtelijk schrijfmensch iets
e

heerlijks om in te grasduinen (volgens ‘Franck’ 2 dr. bl. 212: om in te gaan als in
grazige duinen, om zich in te verlustigen). Ja, dit werk van Franck, - en van Dr. van
Wijk dan nu - een onwaardeerbaar ding voor ons schrijfmenschen is 't. Sla het op
waar gij wilt en gij zult iets interessants vinden, iets wat ge nog niet wist en iets dat
voor u van belang is. En dit toch eigenlijk niet alleen als ge een ‘schrijfmensch’,
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doch ook als ge maar gewoon iemand zijt die zich gaarne rekenschap geeft van
*)
wat hij doet of zegt .
H.R.

*)

Eén opmerking! Dat ‘panje’ beteerd zeildoek is, ik heb er vrede mee, al ken ik smakelijker
soort. Maar is de oorsprong van ‘ploert’ geheel onbekend? Hangt het dan niet samen met
het fransche ‘pleutre’?
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Mr. H.F.W. Jeltes, Willem Roelofs, Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon,
1911 (met portret).
Denkt men bij dit nieuwe boek van Mr. Jeltes aan zijn vroeger verschenen uitgave
van Bosbooms brieven, dan ontdekt men zijn programma. Hij wenscht zoowel het
menschelijke als het kunstenaars-beeld een vaste basis te geven en in zooverre is
zijn optreden een verheugend teeken des tijds. In de plaats van het anecdotische
- waardoor de weg tot zoo menigen kunstenaar der vorige eeuw verwilderd en
onbegaanbaar is gemaakt - moet het dokumenteele komen, en voorzoover dit boek
dezen wensch in vervulling brengt, beteekent 't een beslisten vooruitgang. Ik vergis
mij wel niet, wanneer ik onderstel dat het Jan Veth's geschriften over de jeugd van
Jozef Israëls, van Jacob Maris en van Breitner geweest zijn, die den stoot gegeven
hebben tot deze wijze van arbeiden, geschriften waaraan de strenge geschiedkundige
even veel vreugde beleven kan als de liefhebber eener geestige en tot het wezen
doordringende karakteristiek. Daarvoor pleit ook, dat Jeltes met zijn breedste
historische documenteering aan gene zijde der grens van Roelofs' kunstenaarsjeugd
blijft. (Men zou dit tijdperk allicht uitgebreid wenschen tot aan des schilders eerste
optreden in de wijde openbaarheid, vallende, naar de voorhanden bronnen uitwijzen,
in het jaar 1841, toen die tentoonstelling te 's Gravenhage gehouden werd, waar
zijn werk, evenals dat van C. Immerzeel om ‘de breede behandeling, het warme
koloriet,

WILLEM ROELOFS.

de knappe teekening’ werd geprezen. Het landschap, dat daar hing, werd verkocht.
Roelofs was toen 19 jaar. Ook dat reeds twee jaar later een blijvend gebrek van zijn
kleur, haar hardheid n.l. werd opgemerkt, zou wel vermeld mogen worden, vooral
daar zulk een bewijs van inzicht, in een overigens onkritischen tijd, een groote
zeldzaamheid is. Niettemin - wat hier aan intieme zoowel als openbare getuigenissen
aangeboden wordt, zal voor den toekomstigen geschiedschrijver, niet alleen van
Roelofs' carrière, maar van het geheele tijdperk van veelvoudig nut zijn. Aan het
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portret van den mensch, den zoeker, en den geleerde, zijn eenige belangrijke trekken
toegevoegd, die vooral ook de karaktervastheid van den man doen uitkomen. In
den ijver des verzamelens werd ook heel wat opgenomen, dat gevoeglijk achterwege
had kunnen
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blijven; het verwaarloozen van on-essentieele détails had de forschheid van het
beeld alleen ten goede kunnen komen. Te verwachten is, dat de schrijver bij
toekomstigen arbeid meer en meer tot een methode en een vorm geraken zal, die
van verhoogde strengheid getuigen.
Ook Roelofs' uitingen en oordeelvellingen in brieven brengen nader tot het begrip
van veel wat moeilijk verstaanbaar was in de taal van dezen schilder. Wij weten
thans meer van wat hij wilde, en de afstand tusschen het willen en het bereiken
wordt ons duidelijk. Weliswaar, in zijn algemeene schatting van deze
kunstenaarsfiguur schijnt Jeltes mij te ver te gaan. De warmte van zijn sympathie
voor den sanguinischen zoeker beïnvloedt zijn oordeel. Niet alsof hij de grenzen
van Roelofs' kunnen als schilder zou overzien; bij de waardeering van zijn
persoonlijke prestaties erkent hij beperkingen genoeg. Maar zijn rol bij de algemeene
vernieuwing der Haagsche kunstgemeenschap slaat hij te hoog aan.
Het boek doet daarover een reeks van vragen rijzen, de beantwoording waarvan
de - ongetwijfeld beteekenisvolle, maar in 't algemeen toch sterk overschatte - plaats,
die Roelofs in deze ontwikkelings-geschiedenis toekomt, vast zou stellen. Het zijn
deze vragen vooral die in breederen kring belangstelling wekken zullen en daarom
hier eenigermate in het licht gesteld worden mogen.
Er is een plaats waar Roelofs ‘de baanbrekende wegwijzer’ der Haagsche school
wordt genoemd, en een andere waar deze bewering nader gecommenteerd wordt,
terwijl voor dezen schilder niet alleen de - trouwens onbestreden - roem wordt
opgeëischt van de eerste geweest te zijn, die de franschen van Barbizon op hun
vernieuwende waarde schatte, maar tevens de verdienste van hen aan de latere
vaderlandsche landschapschilders geopenbaard te hebben. Tegen dezen
gedachtengang nu valt nog al het een en ander in 't midden te brengen. Het
landschap dat Roelofs bij voorkeur opzocht en schilderde, is er een door bosch of
heuvelketen nauw-omgrensd, aan 't water onder zware lucht - de romantische
uitzondering in het hollandsche land, waarop de formule van Fontainebleau
menigwerf is aan te wenden. Het landschap der Hagenaars is de vrije, ruime vlakte
onder de lichte, vluchtige nevels van een machtig luchtruim, waarin de latere
meesters hun eigenlijk terrein ontdekten - enwaarbij de franschen noch tot leiding
noch tot vertolking in staat zijn. Daarmee valt tevens de hier herhaalde bewering,
dat het de Constables en Bonningtons zouden geweest zijn, die het aansluiten op
de hollandsche oude-meesters ook in den Haag bewerkten; men had deze vreemde
tusschenpersonen hier niet noodig, de onmiddellijke aanknooping was hier wel zoo
natuurlijk en wordt trouwens bewezen door de jeugdwerken der voornaamste
meesters zelven. Men zal er toe moeten besluiten den ouden Roelofs wel als een
voornaam voorganger der algemeene revolutie aan te duiden, als een
bodem-bewerker en ernstigen zoeker - maar dit alles in geïsoleerde positie
(tegenover de hoofd-ontwikkeling) waarmee de latere landschapskunst op geen
enkel beslissend punt aansluiting vond of vinden kon.
Wel is zeker, dat Roelofs aanspraak maken kan op zulk een genetische beteekenis
voor.... België. Zijn kunst schijnt ons in de nabuurschap der tot dezelfde periode
behoorende landschapschilders van de Brusselsche en Antwerpsche musea veel
meer thuis dan in den hollandschen kring. (De verwante trekken in het vroege werk
van Gabriël worden hier in 't licht gesteld op een wijze, waardoor de beweerde vaste
betrekking tot Roelofs merkbaar zwakker komt te staan). En eerst ginds doet zich
zijn van louter persoonlijke prestatie tot het genetische aangroeiende beteekenis
goed en duidelijk begrijpen.
Misschien stelt de verdienstelijke biograaf van den ouden Roelofs er belang in
deze belgische samenhang nader te onderzoeken. Daarmee zou hij ons een
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waardevolle vervollediging geven van zijn boek, dat er door zou worden tot een, op
belangrijk en lastig terrein, alleszins betrouwbare gids.
DR. MAX EISLER.
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Wally Moes bij de wed. G. Dorens & zn.
Zoo er één kunst is die onsterfelijkheid en eeuwige jeugd bezit, dan is het die, welke
belangstelling, liefde, eerbied voor het menschelijke toont. Als wij van ideeën eens
beu mochten zijn, tijdelijk, en twijfelen aan regelen van aesthetica niet alleen, maar
ook aan die grootere schoonheid, waarin wij zoo gaarne gelooven, dan rest toch
nog het menschenleven, en zijn vreugden en smarten, zorgen en zaligheden om
iets in ons te ontroeren.

WALLY MOES. STUDIE VOOR HET SCHILDERIJ ‘PAP ETEN’.

Een gezin bij den haard, een vrouw die een kindje voert, een recht in het zedig
gelaat gekeken meisje met vriendelijke oogen, een heksig oud wijfje in een winkeltje,
knusjes donker als een uil in een boomholte, met al deze eenvoudige onderwerpen
zien wij de stemmig-, zacht-modelleerende teekenares Wally Moes innig vertrouwd.
Er is een onopgemaakte, pose-looze, natuurlijke liefheid in die boerekindertjes,
die stil kneuterig bezig zijn, zingen, breien, of toekijken naar de bereiding van het
maal door moeder.
Het is niet het geval wat Wally Moes vooral schijnt te interesseeren, het geval als
kleur- en licht- en atmospheer-geheel of zelfs als expressie-geheel; de menschen
zijn haar een object, van hen vertelde zij immer met potlood, krijt en verven, even
geduldig, gelaten-objectief en boeiend als zij dit in den laatsten tijd met de pen bleek
te vermogen.
Met meer piëteit nog dan juist verteedering, (want verteedering veronderstelt een
zich laten gaan op gemoedsdriften, een verliezen van objectiviteit) beeldt zij uit, niet
altijd voluit mooi, niet altijd volstrekt vast en beheerscht, - maar steeds eerlijk,
bedachtzaam en zelfs met devotie, die ietwat vage vrouwen en kinderen, met de
rustige oogen en de stil-nijvere vaardige handen; er is een gevoel van veiligheid in
haar omgaan met dit Larensch sujet, dat door meeleven en begrijpen en niet meer
verbaasd zijn, gekomen is. Er is ook humor van een verstandige, stille, zachtzinnige
soort. Er is een verdieptheid in het bestaan dier menschen, die heeft afgedaan met

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

een goedkoopen nadruk op het curieuse. Aan een paar kinderkopjes, gekleurd, en
wat onwerkelijk gekleurd, is helaas een reuk (een niet gansch aangename) van
heiligheid, opgelegde heiligheid, symboliek of weet ik veel wat, en daardoor minder
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vrooms, minder innigheid, minder poëzie. Want de kracht van deze kunstenares,
een stille kracht, ligt in haar beminnelijk, geduldig doorvoelen van heel eenvoudige
dingen, fluisterend aanduiden van het subtielere, het geestelijke, en daarom is het
zoo jammer, als zij de dichterlijkheid gaat cursiveeren. Ik denk nu aan die
staroogende profieltjes van dweperige meiskes, bloemetjes houdend, met eenige
gemaaktheid; waarlijk, Wally Moes behoeft zulke middelen niet. Maar voor de rest,
ik vertrouw op het ‘succes’, geen ‘succès de scandale’ ditmaal, noch een ‘succès
d'estime’, maar een van genegenheid, van deze kunstenares.
Zoolang er nog iets is ook in ons geslacht, van vreugde in begrijpen, van
trouwhartig meeleven, zonder sentimentaliteit, maar ernstig en overgegeven, met
menschelijke dingen, zoolang zal een kunst als deze op warme vrienden kunnen
rekenen. Het zou een verlies beteekenen aan geestelijk goed, indien wij talenten
en intellecten, indien wij harten als dat van Wally Moes gingen miskennen en
verwaarloozen; het zou beduiden dat luidruchtige kamp om wachtwoorden en stelsels
onze ooren en oogen had bedorven, doof en blind gemaakt voor bedaarde maar
bezielde uitingen van belangstelling in het menschelijke.
C.V.

C.J. Maks bij Buffa.
Grooter tegenstelling dan tusschen het werk van Maks en dat van Wally Moes is
wel nauwelijks denkbaar. Schaften bij deze schilderes altijd weer belangstelling en
sympathie voor het leven en zijn duidingen den prikkel tot produceeren, hier ziet
men, zelfs in ongewone, ja in hinderlijke mate dit object veronachtzaamd, miskend,
vergeten. Alles schijnt hier een pretext voor kleurtegenstellingen en combinaties,
en zelfs de teekening schiet er bij in. Het is niet zoo zeer het gebrek aan beheerscht
teekenvermogen, wat hier zoo ontstemt, maar de onverschilligheid

voor lijnexpressie, zoowel in het detail als in de compositie. Ik betreur niet een
afwezigheid van de vormbegrenzing, om zich zelf, want ondanks zulk een gemis
aan precisie kan alles zeer juist op zijn plaats staan, en kunnen de verhoudingen
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alleen al een globale vormbepaling geven, zooals dat zoowel bij Breitner als bij
Isaac Israëls in hun van dessin meest schijnbaar achteloos schilderwerk nog het
geval is. Ik mis vooral het levende dat onder tonen en tinten moet schuilen, en ze
moet dragen. Het schijnt wel, of de schilder Maks toch vroeger - zie dat groote
schilderij met de familiegroep en de negers, - naar iets meer preciseering van
teekening, en tevens naar zoo iets als typeering van vormen en houdingen gezocht
heeft. Wel is daar alles erg-poppig stijf, maar er is toch het een en ander, dat op
pooten staat, al zijn het dan ook houten beenen.
Nu is zijn nieuwste manier zeker niet prutserig, benepen, of schriel en om den
dood niet saai. Altijd drieste en soms rijke volle kleurwolken zijn tegen elkaar niet
geordend, maar gesmeerd, en is er al geen
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raffinement, er is zekere vrij brute aisance, die niet voluit onaangenaam aandoet.
Ik waag een vermoeden, dat het den schilder vaak te doen is om zijn figuren in
zonnigheid en buitenachtig licht te doopen, en waarlijk dat bereikt hij, bijvoorbeeld
in dat vroolijke gezelschap. Maar o jerum, dat licht doet die lui uiteen vallen, zoo
weinig corps hebben zij. Waarachtig, men denkt even aan een postzegel-schilderij,
niets dan kleurtjes. En ik geloof niet, dat het buitenlicht verplicht is de dingen zoo
wild in en door elkaar te gooien. Het best van al het hier geëxposeerde - dat ik bijna
zonder exceptie al meer heb gezien - lijkt mij dat meisje in het zwart, want daarin
is werkelijk iets als een karakteriseering van een in die kleur gehuld wezen verkregen.
Maar wacht: streeft Maks naar nog iets anders dan naar zekere weelde van
tonaliteit? Ik vrees bijna, dat hij (die zoo koud blijft voor de duiding van het leven
dat zijn model is, telkens weer, die noch typeert, noch portretteert) bij vlagen,
bevliegingen heeft van dolle symboliseerwoede, en dan rare, sauserige, mystieke,
wierookdampjes doet opgaan over het toch al schier slordig aangegevene, in plaats
van te beginnen met een tasten naar den kern. Hij zal waarlijk elke neiging van dien
aard uit zijn hoofd moeten zetten òf wel - heelemaal van nieuws afaan beginnen te
teekenen. Maar hij kan ook, als dat hem liever lust, den colorist in zich verfijnen en
zóó iets wezenlijks bereiken.
C.V.

Etsen door graaf von Kalckreuth bij Artz & De Bois.
Bij tijd en wijle worden wij in de gelegenheid gesteld met het werk der
meestbeteekenende graphische kunstenaars van dezen tijd kennis te maken. Enkele
kunsthandelaars houden zich in ons land met het verhandelen van oorspronkelijke
prentkunst op te waardeeren wijze bezig. Dat zij daarbij hun eigen belang over het
hoofd zien, zou dwaas zijn te verwachten, nog dwazer te beweren. Doch het
waardeeren in dit commercieel werk zit in het feit dat door hun streven voor
buitenlandsche kunst vaak aandacht gevraagd en belangstelling gekweekt wordt,
die beslist gewaardeerd kan worden en door eerste-rangs buitenlandsche
schilderkunst moeilijk is te vervangen, om de eenvoudige reden, dat die niet zoo
vlot hierheen te voeren is. Whistler, Zorn en Redon b.v. om enkele uiteenloopende
kunstenaars te noemen, kent men hier in Holland bijna uitsluitend door hun graphisch
werk. En nu is het wel merkwaardig, al zouden wij naast dat drietal genoemde namen
nog tientallen van dergelijke voorbeelden noemen, ge er zelden of nooit een
Duitscher bij zoudt vinden. Voor de graphische kunst van onze oostelijke naburen
heeft men zich hier tot nu toe slechts zeer matig geïnteresseerd. Pennel, Goff,
Cameron, van de Britten, Léandre, Veber, Rops, Legrand van de zuidelijke naburen,
heeft men hier al eens te zien gekregen in Holland. Doch etsen van: Liebermann,
Leibl, Menzel, Klinger vooral en Stauffer-Bern, zagen wij - behalve in de vroegere
wit en zwarttentoonstellingen van de Ned. Etsclub - nergens geexposeerd. De
Haagsche heeren Artz en de Bois gaven dus met deze tentoonstelling van werken
door graaf von Kalckreuth, een aanvulling, die spoedig door een andere zal volgen,
n.l. van de reeds bekenden Joseph Uhl, een der jongere Duitschers.
Leo, graaf von Kalckreuth, een zestiger thans, en schilder van wijder faam in
Duitschland bekend, is in zijn etsen een stoere figuur, een sterk type, die zijn métier
onder de knie heeft, en die in staat is, een portret als dit van Prof. Zeller in scherpe,
ietwat droge, maar sterk karakteriseerende lijnen te teekenen. In een werk ‘Ducdalven
in de Hamburger haven’, - waarin hij door sujetkeuze, onzen Storm van 'sGravesande
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als vergelijkingsmateriaal ons opdringt - is zijn lijn soepeler, zijn vernuft speelscher
dan in Zeller's portret. Storm maakt een
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dergelijk gegeven eenvoudiger, meer geconcentreerd in enkele gespannen lijnen,
bij Kalckreuth is er een jolig uitspinnen van het golflijnen gewirwar, dat niet onrustig,
toch de plaat veel voller maakt. Typisch-Duitsch is een doorwerkte ets
‘Krankenzimmer’. Het is feitelijk een doorkijk, door andere vertrekken heen, naar
de ziekenkamer, waar de patient te bed ligt. In het voorste vertrekje, tegen een
portière, zit een oude vrouw, wakende, die zich met eenig handwerk onledig houdt.
De Hollander zoekt bij deze plaat in de eerste plaats het atmospherische uit te
drukken, een verscheidener lichtval in de drie doorschouwende vertrekken, vermijdt
in één woord het nuchtere, dat in dit werk van Kalckreuth zoo sterk op den voorgrond
komt. Dat ondanks deze nuchterheid, het trieste der kamerstilte zich aan den
beschouwer opdringt, men de voorstelling werkelijk als ‘Krankenzimmer’ doorvoelt,
pleit voor het uitbeeldingsvermogen van den kunstenaar wiens harkerigheid op het
eerste gezicht den aan tonaliteit oververzadigden Hollandschen beschouwer afschrikt.
Kalckreuth is een echte graphische werkman, die zijn métier liefheeft en er steeds
op uit is nieuwe proeven te doen, andere gebieden te betreden, en nieuwe
combinaties te vinden. Drooge-naald etsen, mezzo's lithographiën en teekeningen
in directe kleur op steen, van alles beproeft en doorzoekt hij. Dat niet alles van één
type doordrongen wordt, dat in het oeuvre-bij-elkaar geen groote éénheid zit maar
vele en velerlei reminicenzen, men wijte het aan dien veelzijdigheid bestrevenden
geest. Doch vergete niet, dat hij met een paar tientallen koperen platen, een eigen
plaats heeft ingenomen in de groep oorspronkelijke graphische kunstenaars in zijn
land en dat hij daar een groot deel heeft gehad in de herleving der Duitsche
prentkunst der tweede helft van de negentiende eeuw.
Door den arbeid van schilder-etsers als Kalckreuth, die den smaak er voor
opwekken, werd het voor jongeren, als Joseph Uhl, mogelijk zich als uitsluitend
graphisch kunstenaar een carrière te scheppen. Daarom zal diens expostie - in
Maart a.s. - bij Artz en De Bois zich logisch bij die van Van Kalckreuth aansluiten.
P.C.H.

Kunst in Amsterdam.
Wij Amsterdammers zijn tegenwoordig waarlijk niet minder in de gelegenheid om
kunst, met name schilderkunst, te genieten dan de Hagenaars.
Behalve de vereenigingen, die geregeld hun voor- en najaarsexposities houden,
zijn daar de talrijke kunsthandels, die het werk van deze of genen kunstenaar
lanceeren, stelt het Stedelijk museum haar zalen nog open voor tijdelijke
tentoonstellingen; en de schilderende mensch die ten slotte nòch hier nòch ginder
een onderdak kan vinden, hij richt voor zich zelf een gelegenheid in om zijn werk
aan het publiek te toonen.
Zoo kunnen wij al de beroeringen die in de laatste jaren over de schildersbent
gekomen zijn op die verschillende tentoonstellingen leeren kennen en zien wij hier
het werk van hen die nieuwe wegen bewandelen, en in technische problemen hun
kracht zoeken, elders dat van dezulken voor wien de idée hoofdzaak is en de
uitdrukkingswijze een bijkomstige omstandigheid, en ginds weder kunst van wie
maar rustig werken zonder zich te bekommeren om wat er rond hen gebeurt, en
schilderen omdat zij het niet laten kunnen, omdat zij het mooi der dingen zien en
dit willen weergeven, eenvoudigjes weg.
Zoo valt er bij de firma Dorens het werk te apprecieeren van een stille sympathieke
werkster, die zonder zich om kunstproblemen te bekommeren, rustig voor zich heen
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werkt, pretentieloos, maar daardoor juist echter en zuiverder. Bij haar, Wally Moes,
is niet ‘de gedachte’, het onderwerp, 't uitgangspunt, maar het werkelijke leven van
die eenvou-
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dige kinderen om haar heen. En de ongezochte uitbeelding van dit milieu, waarin
zij zoo geheel thuis is, zegt ons meer dan zoo menig schilderij waar de bedoeling
van den schilder vóór alles tot u moest doordringen al bleef de uitvoering ook verre
beneden zijn vermogen.
In dit opzicht verwant aan Wally Moes zouden wij, hoe zonderling het misschien
klinken moge Aug. Le Gras kunnen noemen. Hoewel in het Gooi wonende is hij
geen ‘Laarder schilder’, en behooren zijn koestallen, zijn Larensche onderwerpen
niet tot zijn beste werk. Als zoodanig heeft hij dan ook niets met Wally Moes gemeen;
maar zijn eenvoudige ongekunsteldheid, zijn kalm doorwerken, zonder zich te laten
leiden door richtingen en stroomingen, zonder den invloed van cubisten en andere
‘peintres futuristen’, zooals een Parijsche kunsthandel ze aankondigt, te ondergaan,
dit typeert h e m zoowel als Wally Moes.
Zijn tentoonstelling in het Stedelijk Museum is daarvoor een bewijs en zij is als
een illustratie van zijn reisbrieven uit het Oosten, eenige maanden geleden in het
Handelsblad gepubliceerd, als een illustratie van Le Gras zelf.
Zijn brieven, zij mogen al niet de literaire kwaliteiten hebben der epistels van den
wereldreiziger Wagenvoort bijv., zij waren echter van iemand die genoot bij wat hij
zag, en dit eenvoudig, zonder mooidoenerij vertelde; zoo ook zijn schilderijen en
studies die hij van ginds medebracht.
Deze zijn gewoonweg geschilderd zonder manierisme, zonder bijzonderheden
in techniek of voordracht, simpelweg verteld met verf en penseel, door iemand die
het mooie, het karakteristieke wist op te merken, ja somwijlen in extase geraakte
door de groote eenzaamheid van een woestijn of door de tinteling van de zon op
de witte daken van tempels.
Wat Le Gras vooral geboeid heeft, het was die heerlijke, sterke zon, die de huizen
zoo schitterend doet afsteken tegen den blauwen hemel, en niet minder het pittoreske
dat daar zit in de Oostersche architectuur. Hij genoot van die hoefijzervormige
ingangen waarachter portalen en gangen in het halflicht zichtbaar zijn, van de smalle
oploopende straatjes, als oude Amsterdamsche stegen, van die huizen met hunne
houten uitbouwsels. En zooals een goed verteller ons door zijn verhaaltrant, door
zijn opmerkingen, kan doen medeleven, zoo komen wij, rondloopende door de zalen
van het Stedelijk Museum, langzamerhand onder de bekoring van het Oosten. Ook
wij worden geboeid door een plein in Gardaïa, dat, in schaduw gelegen, uitziet op
de stad, die glinstert in de namiddagzon; door het massale van zoo'n groot wit huis,
met een uitgespreid zeil er voor, waaronder een paar kleurige figuurtjes van
groentenverkoopers, de mogelijke eentonigheid iets verlevendigen.
Want er kan ook eenzaamheid heerschen in die vlakke huizenrijen, in die groote
steenklompen; maar dan weet Le Gras, als in de Jodenstraat te Bou-Saäda, door
een figuurtje, hier door een kameel, het gegeven te redden. Hij zoekt geen tendenz,
maar geeft het leven, en de natuur, zooals die zich aan hem voordeed, aan hem,
een eenvoudig, laat het ons zeggen natuurmensch. Nu is er wel eens iets in zijn
werk, en vooral in deze schetsen, dat verder doorgevoerd had kunnen worden,
daarvoor zijn het trouwens reisnotities, en missen wij in de uitbeelding van zijn
tempels de rijkdom, die een schilderij van Bauer heeft, wij willen zelfs toegeven, dat
het geen hooge, ontroerende kunst is die hij geeft, maar toch is het verkwikkend in
dezen tijd weer eens het werk tegen te komen van iemand, die nog niet onder de
bevlieging of den druk van een of andere ‘moderne richting’ zit.
Van Aug. Le Gras naar de tentoonstelling van den heer J.J. Doeser in het gebouw
van de Maatschappij voor Bouwkunst, het is een overgang als van de rust naar de
zenuwachtige, ziekelijke, gejaagdheid van menschen die niet weten wat zij willen.
Die -
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laten wij aan hun oprechtheid niet twijfelen; op de mode wordt anders in deze ook
al gespeculeerd! - zelf niet sterk genoeg zijn om hun weg te volgen, in andermans
werk iets zien dat op hen influenceert, en zonder dat de drang dus uit hen zelf is
voortgekomen, nu zwakjes aan het stamelen gaan.
Dat hun werk beneden het middelmatige blijft is niet geheel hunzelf aan te rekenen,
immers de kritiek van dezen tijd deed hen gelooven, dat alles wat een Vincent van
Gogh bijv. maakte, om een enkele te noemen, zeer belangrijk en zelfs ‘schoon’ was.
En sinds zij wel eens vernamen van figuren met te groote handen, te groote hoofden,
die juist daardoor ‘een wereld van ellende’ uitdrukten, van tafels en stoelen, die
ondanks zij in zeer scheeve verhouding stonden tot de wetten der verkortingsleer
toch nog recht gepraat konden worden, meenden zij - te goeder trouw - dat
tekortkomingen in teekening, in kleur, in compositie, in techniek, niets beteekenden,
wanneer ‘de gedachte’ maar verwezenlijkt werd.
Zoo ook Doeser, hij reikt naar veel hooger dan hij grijpen kan, hij wil ons iets
zeggen, maar heeft geen woorden tot zijn beschikking, hij wil ons iets uitdrukken,
maar mist het vermogen daartoe. Nu zouden wij wel zoo ten naastenbij kunnen
‘raden’ wat hij wil, zijn onvermogen om vorm en kleur juist weer te geven voorbijzien
en geholpen door de catalogus-toelichting tot de ontdekking komen wat de schilder
ons eigenlijk duidelijk wil maken, maar als al deze bijomstandigheden noodig zijn
om ons een schilderij te doen begrijpen, dan komen wij tot de conclusie dat het den
schilder toch nog niet gelukt is ons zijn indrukken weer te geven, ons te doen
medeleven in wat hem ontroerde.
Wij willen graag aannemen dat hij iets voelde voor zijn krankzinnigen, maar die
figuren met buitenmodel hoofden, zij zeggen ons niets; evenzoo dat de ellende, de
armoede der menschen hem aangreep, maar die geposeerde sujetten, onwezenlijk
van kleur en vorm, zij kunnen ons geen leven suggereeren. En zien wij dan een
figuur van een man met het hoofd in de handen die ons dadelijk aan van Gogh's
‘Sorrow’ doet denken, dan krijgen wij de onaangename gewaarwording dat dit een
pose is die den schilder zelf niet in het leven gezien heeft, maar dat hij hier een
andermans indrukken zwakjes navertelt.
Er moge in dezen of genen kop expressie zitten, al verbazen wij ons daarbij over
de onbeholpenheid waarmede het geheel geteekend of geschilderd is, ik geloof dat
voor d e z e onderwerpen het den schilder aan voldoende vóór-studie ontbreekt.
Neen, waar de heer Doeser nog geheel zich-zelf is, als in zijn kerkinterieurs, in
een tuinteekening, eenvoudigweg gezien, en getracht weer te geven, daar lijkt hij
mij het zuiverst; als hij daar op door was gegaan, ware misschien iets beters
ontstaan, maar deze schilderijen van armen en idioten vallen vooralsnog buiten het
bereik van zijn ‘kunnen’.
R.W.P. Jr.
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PERSPECTIVISCHE SCHETS VAN HET ONTWORPEN KUNSTENAARSHUIS, ARCH. H.P. BERLAGE NZN.

Het kunstenaarshuis te Amsterdam
door Herman Robbers.
In het voorjaar van 1911 is hier te lande, zonder dat daar eenige drukte om gemaakt
werd, iets gebeurd, dat, niet alleen voor de belangen der nederlandsche kunstenaars,
de verhooging van hun macht en aanzien, maar waarschijnlijk ook voor de
ontwikkeling der nationale kunst en kultuur van groote beteekenis zal blijken: Op
initiatief van de Vereeniging van Letterkundigen hebben twaalf der voornaamste
groote vakvereenigingen van artiesten zich aaneengesloten tot een federatie,
genaamd ‘Verbond van Nederlandsche Kunstenaarsvereenigingen’. Het waren: de
‘Algemeene Toonkunstenaarsvereeniging’, ‘Architectura et Amicitia’, ‘Arti et
Industriae’, de ‘Bond van Nederlandsche Architecten’, het ‘Genootschap van
Nederlandsche Componisten’, de ‘Haagsche Kunstkring’, de ‘Moderne Kunstkring’,
de ‘Nederlandsche Toonkunstenaarsvereeniging’, de ‘Nederlandsche Vereeniging
voor Ambachts- en Nijverheidskunst’, ‘Pulchri Studio’, ‘St. Lucas’, en de ‘Vereeniging
van Letterkundigen’. Nog vier of vijf belangrijke genootschappen ontbreken aan dit
*)
lijstje; zoodra ook deze zullen zijn toegetreden zal Nederland zich mogen verheugen
in 't bezit van een instelling, zooals er ter wereld nergens anders een bestaat, een
lichaam omvattende de geheele nationale kunst in haar meest verscheiden uitingen.
Musici, litteratoren en tooneelkunstenaars, schilders, beeldhouwers, kunstnijveren
en architecten, allen zullen zij met elkander in veelvuldige aanraking komen, en dat
wel op de meest gewenschte wijze, n.l. door geestelijke samenwerking. Dat dit in
de eerste plaats op hun eigen ontwikkeling, van persoonlijkheid en talenten, grooten
en gunstigen invloed hebben zal, lijkt wel vast te staan. Zoo iets bij machte is nauwer

*)

Verwacht wordt dat ook de ‘Mij. t. Bevord. d. Bouwkunst’, de ‘Ver. van Tooneelkunstenaars’,
de ‘Ver. tot bev. der Graphische Kunsten’, en ‘Bouwkunst en Vriendschap’ zich spoedig bij
de verbondenen zullen voegen. ‘Arti et Amicitiae’, de eenige dan nog ontbrekende groote
vereeniging, gaf tot nog toe geen blijk tot toetreding geneigd te zijn, maar zal ten slotte haar
isolement waarschijnlijk wel gaan betreuren en zich mede aansluiten.
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aaneensluiting, beter weerzijdsch begrijpen, meer harmonie te scheppen tusschen
de beeldende kunsten onderling, tusschen litteratuur en muziek, litteratuur en
tooneelspeelkunst, waarnaar al zoo lang en zoo diep verlangd wordt, dan is het een
dergelijke samenwerking. En zal hierdoor alleen reeds de nederlandsche beschaving
zonder twijfel in hooge mate gebaat worden, nog onmiddellijker contact tusschen
kunst en algemeene cultuur zal kunnen ontstaan door het zich uitspreken, bij orgaan
van hun Verbond, van d e n e d e r l a n d s c h e k u n s t e n a a r s over alle openbare
aangelegenheden waarmee de schoonheid gemoeid zal zijn. De romantische
afzondering der artiesten in een buitenmaatschappelijke klasse heeft een eind. Zij
zullen daarom geen ‘bourgeois’, nog minder ‘philisters’ worden - namen die duiden
op bekrompenheid van gedachtenkring, geringheid van bemoeienis - want dáár
alleen zullen zij hun stem doen hooren waar die stem boven alle andere verdiént
te worden vernomen, d.i. overal waar het geldt schoonheid te stichten of schoonheid
te doen eerbiedigen.
Dit groot Verbond der kunsten vereischt een symbool; het Verbond van
Kunstenaarsvereenigingen verlangt een waardige woning in de hoofdstad des lands.
Die woning heete Kunstenaarshuis. Reeds vóór het definitief tot stand komen van
het Verbond bespraken voorbereidende vergaderingen de noodzakelijkheid der
stichting van zulk een Huis. Een afzonderlijke commissie werd voor dit doel gevormd,
één kunstenaar uit elk der vijf groepen bij de voorbereiding betrokken, met den a.s.
directeur van het Verbondsbureau van Auteursrecht, Mr. H.L. de Beaufort, als
secretaris, en den grooten bouwmeester H.P. Berlage Nzn. (gekozen na een
rondvraag onder de architectleden der vereenigingen) als bouwkundig adviseur.
Deze commissie, dank zij de hulp van eenige kunstlievenden en aanzienlijken uit
de wereld van handel en nijverheid, uitgebreid tot een grooter comité, maakte
voorbereidingen en finantieele plannen. Zij stelde zich in contact met het
Amsterdamsche gemeentebestuur en verkreeg voorkeur op een terrein gelegen
aan de Roelof Hartstraat te Amsterdam, d.i. in het zich de laatste jaren snel
ontwikkelende Zuiden der stad, dicht bij Concertgebouw en Musea, niet ver van het
eerlang te verwachten spoorwegstation Zuid. En de heer Berlage maakte
teekeningen. Hij projecteerde het gebouw op een plein, het preciese midden van
zijn frontgevel juist in de as van de ruime Roelof Hartstraat, zoodat deze straat dus
als 't ware de ‘avenue’ van het Huis vormen zal.
Het Kunstenaarshuis dan, aan welks materieele mogelijkheid van bestaan
tengevolge der veelzijdige bruikbaarheid niet valt te twijfelen, zal zijn de zetel van
het Verbond van Kunstenaarsvereenigingen, en tevens van de te Amsterdam
gevestigde genootschappen, tot het Verbond behoorend, die tot nog toe geen eigen
gebouw bezaten. Het zal verder bevatten al de lokaliteiten, die door den arbeid en
de ver strekkende bedoelingen van het Verbond worden vereischt: een groote zaal
met tooneel, éven geschikt voor het houden van congressen als voor
schouwburgvertooningen, andere vergader-, societeits-, leeszalen en foyers, een
kleine concert- en een voordrachtzaal, ruime tentoonstellingslokalen met bovenlicht,
en het reeds genoemde Bureau van Auteursrecht. Uiterlijk en innerlijk zal het worden
een schoon en monumentaal huis, zijn bestemming waardig, immers wij twijfelen
niet, of de ‘maatschappij tot stichting en in standhouding van het Kunstenaarshuis’
die weldra tot stand zal komen (in onverbrekelijk contact met het Verbond) zal de
opdracht tot dezen bouw geven aan hem, die op zijn gewone, uitnemende wijze de
commissie van bouwkundig advies heeft gediend, aan den genialen bouwmeester,
wiens faam nog kort geleden tot over de groote zee bleek doorgedrongen te zijn,
aan H.P. Berlage Nz.
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Fransche prentenboeken en kinderprenten,
door Cornelis Veth.
Bij de Engelsche en Duitsche vergeleken - de onzen hebben zich tot voor kort in
deze bij het geïmporteerde wél bevonden - zijn de Fransche kinderen in zake kunst
en lectuur niet bevoorrecht. Er is weinig, nog altijd. Van de hier te behandelen stof
kan misschien niet eens alles, bij streng onderzoek, als echte kunst voor het kind
gelden. En dan zijn er alles te zamen maar een paar reeksen vrij middelmatige
kinderboekjes met veel platen (eigenlijk meer geïllustreerde boeken dan
prentenboeken) en slechts een halfdozijn op zich zelfstaande mooie albums.
Die laatste dateeren dan nog alle eerst van een vijftien jaar geleden; toen Caran
d'Ache, Job, de Monvel er mee begonnen.
De Franschen hebben bijzonder aardige oude versjes: ‘Malborough s'en va-t-en
guerre’ is er één. ‘Au clair de la lune, mon ami Pierrot’ een tweede. Deze kent ieder.
Het zijn volstrekt geen kinderversjes. Een bewijs. Hier is het slot van ‘au clair de la
lune’. Harlekijn is binnen gelaten bij de ‘voisine’ van den ongastvrijen Pierrot.
Au clair de la lune
On n'y voit qu'un peu,
On chercha la plume,
On chercha du feu;
En cherchant d'la sorte
Je n'sais qu'on trouva;
Mais j'sais que la porte
Sur eux se ferma.

Een ander versje: ‘Bon Voyage Monsieur Dumollet’, bevat dit couplet:
Peut être un jour une femme charmante.
Vous rendra père aussi vite qu'epoux,
Tâchez c'te fois qu' personne ne vous démente
Quant vous direz que l'enfant est à vous....

Nu ja, een kind begrijpt het niet.... maar voor wie het niet begrijpt is er toch geen
aardigheid aan ook!
De ‘imagerie d'Epinal’, de bekende serie, waarvan ieder Franschman weet te
spreken, en die zijn jeugd heeft gesticht, geeft die liedjes echter gemoedereerd in
deze lezing.
Van die ‘imagerie d'Epinal’ zijn eigenlijk alleen de erg oude ‘images’ karakteristiek.
Ik geef hier een van de beste ter illustratie. Later werden het allerlei versjes en
geschiedenissen op rijm, met kleine prentjes, door de illustratoren van den dag; er
is weinig echt kinderlijks aan onderwerp of behandeling daarvan.
Maar die groote, met de hand gekleurde (foei leelijk gekleurde!) houtsneden van
anonymi zijn nog wel grappig. Daar zijn soldaten-idyllen, en vrij grove anecdoten,
en dan de genoemde versjes. Een van de aardigste is: ‘Il était une bergère’. Men
kent het? De bergère doodt in een te laat berouwde gramschapsvervoering haar
snoepachtig katje. Zij biecht dit op aan haar vader, die de zaak meer blijmoedig dan
pedagogisch opvat:
Mon père je m'accuse,
Et ron, ron, ron, petit patapon,
Mon père je m'accuse,
D'avoir tué cheton
Ron, ron,
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D'avoir tué cheton.
Ma fill' pour pénitence
Et ron, ron, ron, petit patapon
Ma fill' pour penitence
Nous nous embrasserons
Ron. ron,
Nous nous embrasserons
La penitence est douce
Nous recommencerons.

Van ‘A u c l a i r d e l a l u n e ’ bestaat nog een andere lezing, die ik in één der
ouderwetsche niet onaardige prentenboekjes van Froehlich (bij Hetzel) vond. Pierrot
en Har-
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lekijn zijn blozend bolwangige cherubijntjes van jongetjes. Pierrot stuurt Harlekijn,
niet naar zijn buurvrouw, maar naar Léandre. Deze, een hupsch ventje met
staartpruikje en bef, ontvangt den laten gast op de meest minzame wijze, geeft hem
een zakdoek om zijn verkouden neusje te snuiten en doet hem plaats nemen bij
een vroolijk vuur. Het blijkt, dat Harlekijn een mand met een pastei en een flesch
wijn bij zich heeft, en knusjes verorbert het paar deze versnaperingen in vrede en
vriendschap, terwijl de onheusche Pierrot in een onbewaakt oogenblik zich een
patrijs, dien hij braadt, laat ontfutselen door de kat, en zijn liefdeloos gedrag gestraft
ziet met honger en eenzaamheid.

MONSIEUR DE LA PALISSE. IL PROUVA DE FAçON FORT NETTE, PAR UN DISCOURS JUDICIEUX,
QUE POUR FAIRE UNE OMELETTE IL FALLAIT Y METTRE DES OEUFS.
(IMAGERIE D'EPINAL).

In de ‘imagerie Epinal’ zijn ook kleine prentenboekjes van allerlei soort verschenen,
de prentjes zelden bijzonder en met de hand gekleurd, hetgeen ze niet mooier
maakt. En zijn die teekeningen alle Fransch? Ik betwijfel het. Daar is er één, met
aardige prentjes, die mij er nogal Duitsch uitzien, waar de hoofdpersonen, een
ondeugend haasje en een dito eendje, gaan wandelen in het ‘Grindelwald’. Hm!
Maar in een andere dierengeschiedenis vermomt zich een berouwhebbende wolf,
als hij tot den bedelstaf is gebracht, als een Napoleontisch invalide, dat ziet er beter
uit. Die prentjes zijn lang niet kwaad. Vriend Wolf en meester Reinaert, gekleed als
eerzame jagers, maken het bosch onveilig; zie ze samen konkelen en allerlei kwaad
brouwen.... een uil-dame verschalkt ze. De grootte-verhoudingen der dieren zijn
onderling niet precies correct, hun dierlijkheid eindigt, waar de schouders beginnen.
En dat laatste is alweer meer dan men van vele menschen zeggen kan.
Ik kreeg onlangs een grappig boekje in handen, zoo uit den tijd van 1860 - 70,
door Bertall, een van de bekendste teekenaars in die dagen, die ook voor de
‘Illustration’ werkte. Er zijn er meer van deze soort, J e a n T o u c h e à t o u t , of
Monsieur l ' H u r l u b e r l u , jongeheer van Lummelen zouden wij zeggen, heeten
ze; ook hier gaat het om een geheel niet navolgenswaardig kind, een meisjs, M l l e
M a r i e S a n s - s o i n . De nalatigheid, verstrooidheid en slordigheid van deze
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jongejuffrouw zijn inderdaad zeer laakbaar en hebben de meest onaangename
gevolgen. Reeds als ‘le Lever et la Toilette de Marie Sans-soin’ beschreven worden,
beseft men, dat het gedrag van zulk een kind een afschrikwekkend voorbeeld stelt.
Heur haren zijn slonzig,
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het hempje onzindelijk, geknoeid en gescheurd, reeds bij het opstaan, en één kous
dweilt over den vloer: ‘E l l e t r o u v e a s s e z s o u v e n t u n b a s ’ zegt de tekst
met bittere ironie. Zullen wij haar loopbaan als slordig kind, met al de fatale
ongevallen door eigen schuld, volgen? Neen. Men begrijpt, dat het steeds erger
wordt, dat zij meermalen plechtig beterschap belooft, doch vervalt in de oude
dwalingen haars weegs; om echter eindelijk, juist bij tijds, na tweemaal
ternauwernood aan den dood door verdrinken te zijn ontsnapt, en ééns bijna, met
ouderlijke woning en have mee, verbrand te zijn, zich te beteren met behulp van
een goede, blondharige en guldenvleugelige engel. Zij brengt het in de deugd zelfs
zoover, dat zij ook op de wandeling kans ziet fraai borduurwerk te vervaardigen,
dat zij zorg draagt voor haar kleine broertje, en eindelijk - ter viering van haar
algeheele verlossing van den weinig vleienden bijnaam - een roerende
verteederingsscène opvoert, met de door wederzijdsche crinolines wat bezwaarlijk,
maar toch nog juist te omhelzen ma, waarbij de correct-bebakkebaarde pa in het
wijde vest, en de nog wijder rok van het tijdvak (pa's in kinderboeken zijn niet
gemakkelijk te teekenen figuren, ze moeten een knap, mannelijk uiterlijk hebben,
maar ook iets waardigs en goedig-strengs, in weerwil echter daarvan, niet te oud
zijn voor de lieftallige, jonge ma. Ook zal men inzien, dat een pa, niet als een
peetoom of een knecht, iets grappigs en typisch over zich mag hebben en inderdaad
kan men de moeilijkheden in deze nauwelijks overschatten), terwijl de pa, wilde ik
zeggen, er wel wat voor spek en boonen bijstaat.
Het band- en titelprentje doet denken aan de Struwwelpeter van Hoffmann. Marie
heeft een kwiek hoedje op, maar de rand is

BERTALL: ‘MARIE SANS-SOIN’.

in deplorabelen toestand, zij heeft een been bloot, de kous en de broekspijp van
het andere hangen slordig neer, ze houdt een pop bij een voet, bergt de kam in een
jampotje, enz. De andere plaatjes zijn met zekere ietwat zoetelijke gratie geteekend,
ten deele met de hand gekleurd en hier en daar lang niet onvermakelijk. De ‘parrain’,
die de beau-rôle in het verhaal met een braven kruier, Jérome geheeten, deelt, is
wel een goed bourgeois-type. Marie's jurkjes zijn met smaak behandeld, zelfs waar
ze ze bemorst heeft. Pa en ma hebben wel overtuigende, ofschoon ietwat theatrale
gebaren van ontsteltenis en gramschap, waartoe helaas maar al te veel aanleiding
is. Varkentjes, een hond, een poes, visschen, een eend, een zwaan zijn expressief,
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de rivier
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inwandelt, tot M. Polydore Boit-sans-soif, wien het toeval deze ééne maal in zijn
leven tot het water brengt, haar er uithaalt. Het is jammer, dat Marie Sans-Soins's
leeftijd aan wat te veel ups and downs onderhevig is, bij zulk een handig teekenaar
als Bertall is dit vreemd. Twee heel goede plaatjes zijn er; een waar de peetoom,
wien de meegebrachte geschenken, (die hij weer meeneemt, ontevreden als hij,
terecht, is door Marie's gedrag) wel wat treiterig uit de zakken puilen, de handen,
de ééne met, de andere zonder hoogen hoed met schrik ophoudt (de beenen, de
broek en het schoeisel van dezen bonhomme acht ik kostelijk) en het meisje, de
bemorste jurk met den overmoed der wanhoop onnoodig opdringt aan zijn blikken
- en een ander, waar de bekeerde Marie Sans-soin het broertje aankleedt. Dit laatste
is een werkelijk snoezig prentje. Het broertje staat kinderlijk, jongetjes-achtig
wijdbeens, achteroverhellend, Marie (hoezeer veranderd van gene!) heeft toewijding
en schik in haar bezigheid, en aardige armpjes en beentjes; vergis ik mij of zijn haar
trekken schooner geworden dan vóór haar zedelijken ommekeer het geval was?....
De kleuren zijn wel frisch, en nergens hinderlijk.
Ze zijn wel genoegelijk zulke brave boekjes, met een tikje scherts....
De ‘Geschiedenis’ speelt in het Fransche prentenboek een veel grootere rol dan
in het Engelsche en Duitsche. Ook dit getuigt niet van bijzonder meeleven van den
maker van het album met het kind en zijn gemoedsleven. Er is tendenz in, dikwijls
chauvinistische tendenz, er is een opwekking in, bijna voortdurend, tot het
soldaten-leven, van den dorst naar roem. Dat is natuurlijk wel iets, dat bij jongens
vooral inslaat, en de boeken van Job: ‘La Tour d'Auvergne’ enz., die den Napoleontijd
verheerlijken, staan in het teeken van de echt jongensachtige heldenvereering. Job
teekent goed soldaten, met liefde en begrip geeft hij de mannen van de garde, en
de ‘grognards’, de vaandels, de trommen, het karakter der gelederen, en de figuur
des Keizers. Deze albums hebben een vast en rijk type, men moet rekening met ze
houden, als men aan het Fransche prentenboek denkt, hier is de bravour en de
sentimentaliteit die het volk kenmerken.
Maar anders staat het, bij de keuze van de Geschiedenis als onderwerp, als men
ze eenigszins volledig wil representeeren - en daarbij grappig of althans luchtig wil
zijn. De St. Bartholomeus-nacht, Jeanne d'Arc op den brandstapel, de moord op
den hertog van Guise in tableaux-vivants van poppen - wat zegt men van het
denkbeeld? Is het niet wat ruw? Job werkte het uit in zijn overigens aardig gevonden
en geestig geteekend: ‘J o u o n s à l ' h i s t o i r e ! L a F r a n c e m i s e e n
s c è n e a v e c l e s j o u j o u x d e d e u x p e t i t s F r a n ç a i s ’. De opgaaf is bedenkingen als de geopperde daargelaten - een mooie voor den humoristischen
teekenaar, en Job bediende ze met geest en vinding. Reeds de eerste plaat is
ruw-grappig. ‘La Gaule Barbare’. Een baardige poppenmeneer, de poppenarmen
uit één stuk, houdt met een piek de wacht bij een speelgoed-beer, die aan het spit
wordt gebraden, door een Gallische vrouw - ook een pop, als alle figuren in het
boek. De kindertjes bloot, met draaibare leedjes en vlashaar (opgebonden met
strikjes) wachten vol vreugd op het komende maal. Sainte Généviève, als pop, met
speelgoed-scheepjes, is ook wel lief, haar bolle wangetjes glimmen onschuldig, zij
vouwt de houten handjes devotelijk. De eeuwige ‘roi Dagobert’ van het kinderliedje
die zijn broek onderstboven aantrok en de verdienstelijke heilige Eloi die hem daarop
opmerkzaam maakte, volgen, dan verschillende andere episoden. Maar Jeanne
d'Arc, J e h a n n e r e l a p s e h é r é t i q u e , op den brandstapel, die door een duivel
wordt aangestoken, als pop met geteekende oogen en een heel klein mondje - men
begrijpt niet hoe zulk een patriot als Job zoo flauw sollen kan met een tot symbool
geworden nationale heldin. Dwaas,
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JOB: LE ROI SOLEIL (JOUONS A L'HISTOIRE).
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M. BOUTET DE MONVEL: ‘FABLES DE LA FONTAINE’.

maar ook alles behalve onschadelijk is de voorstelling van Lodewijk XI, die den elf
jaar lang in een kooi opgesloten kardinaal La Balue nu en dan komt bezoeken en
sarrend zich smakelijk in de handen wrijft, en zijn slachtoffer vertelt: ‘M e s a f f a i r e s
m a r c h e n t , M o n s i e u r l e C a r d i n a l !’ De St. Bartholomeusnacht! Poppen
met woeste oogen, een wijden mantel omgeslagen, den hoed neergedrukt, en een
zwaard op Jan Klaassen-achtige manier schuinsch in de armen houdend, schrijden
door de straten, terwijl een zwarte figuur de klok luidt. Eén man wordt al overhoop
gestoken. Zoo gaat het boek voort. Niet aldoor is elke figuur in beweging, actie en
bouw genoeg een pop, toch is er veel kostelijks in. ‘Le roi Soleil’ b.v. is een geestige
prent. Maar de arme kleine Dauphin in zijn kerker, met ratten die hem besluipen en
een afschuwelijke sansculot die hem begrijnst, dat is voor een kind wel een prent,
om er de doodstuipen van op het lijf te krijgen! Ik weet althans, dat ze mij achtervolgd
zou hebben, in het donker.
Dan is de laatste prent van het boek aardiger. Napoleon op een rots, met de hand
in het vest en een ketting aan de beenen! St. Hélena. Beneden Engelsche soldaten.
En een Engelsch generaal met vederbos, lange bakkebaarden en enorme
knaagtanden - de Engelschman, dien de rancune heeft uitgedacht - als een bulhond
hem bewakend. En het popje op de rots, l'Empereur, staart naar een leger met
vliegend vaandel en slaande trom, in silhouetten....
Job gaf nog een aardig album: ‘Les héros comiques’, waarin vooral ‘Malbroucq
s'en va-t-en guerre’ goed geïllustreerd is.
Met zijn koel-geestige, onbewogen, afgepast-smaakvolle voordracht, zijn gaaf
teekenen, zijn gansche stemmige trant van keurig en vriendelijk vertellen in mooie
en zakelijksprekende prentjes, heeft Boutet de Monvel een ander genre van
prentenboeken gecreëerd, een salonkunst van deugdelijken huize. Hij is als sommige
der beste achttiende-eeuwers, uit pure perfectie eigenlijk mat, maar met een
gelijkmatige gratie, bezighoudende zonder sterk te boeien, amusant zonder ooit te
verrukken. Zijn werk is atelierwerk.
Zijn fraaie albums zijn schromelijk gesoigneerd, de geestigheid is als die in
aangename deftige kout, niet jolig, hij sousligneert nooit de expressieve dingen,
maar dikwijls juist de bijmooiigheidjes, zijn techniek is van den eersten rang - maar
de inhoud schijnt ze soms nauwelijks waard; hij stelt alles onder een niet onbehagelijk
kunstlicht, en hij treedt nooit even daarbuiten. De vorm is al te bestudeerd, of, neem
aan dat dit niet mogelijk is, te zeer hoofdzaak, ja zoo zeer, dat hij door zijn neigingen
om d a a r d o o r te verrassen, geaffecteerd wordt, hij snijdt de platen op ongelegen
plaatsen af, laat slechts de beenen van menschen onder een voorgeschoven plakaat
met tekst zien, knipt andere personages de zitdeelen ten halve af, doet weer anderen
koorddansen op zijn sluitlijn (die
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M. BOUTET DE MONVEL. ‘LA CIVILITÉ PUÊRILE ET HONNÊTE’.

Un enfant un peu grand doit toujours avoir un mouchoir dans sa poche,
pour ne pas être obligé d'emprunter celui des autres personnes.
Paul, ayant un jour oublié le sien, fit la sottise de se servir du foulard qui
pendait à la poche d'un monsieur, et cela sans même demander aucune
permission. Si le garde du jardin avait vu la chose, pour sûr il aurait conduit
le mauvais farceur à la prison du poste. Paul fut d'ailleurs bien attrapé,
car le monsieur était un priseur, et son foulard était rempli de tabac, de
sorte que notre petit drôle en eut le nez tout barbouillé: ce fut sa punition.
toch in de compositie niet anders mag zijn dan dat) laat een deel van zijn tafereel
vóór, een ander achter een onfraai groot letterbord uitkomen; hij denkt te veel aan
uiterlijkheden en wil daarin geestig en oorspronkelijk zijn.
Onverdeeld mooi vind ik zijn illustraties voor de F a b l e s d e L a f o n t a i n e . De
figuurtjes op wit, dieren en menschen, doen het voortreffelijk, de kleuren zijn smakelijk
en fijn, de wijze van vertellen in meerdere kleine prentjes is niet geheel oorspronkelijk,
maar bij dit gegeven nieuw. Wij zijn zoo zeer de dupe van onze eigen meer of
mindere eruditie bij het bekijken van zulke dingen, dat ik voor mij in de menschen
die hij teekent, dat matte, nooit voluit expressieve bij alle finesse, met veel meer
wrevel opmerk, omdat ik denk aan wat er aan echt menschelijks in ontbreekt, dan
in zijn dieren, die ik buitengewoon aardig vind. Die wolven en honden, en lammeren
en ezels en bokken, popperig als ze zijn en hoezeer ze er uitzien of ze van onder
een glazen stolp vandaan kwamen, mag ik gaarne, en slechts zijn leeuw vind ik dan
opeens wel wat al te weinig gevaarlijk! Maar er is een zekere meesterschap, zij het
ook van een petit-maître, er is zekere distinctie in alles; het zij dan de distinctie, die
geen temperament kent, er zijn alleraardigste détails, en er is een voordracht, die
in haar geraffineerde stemmigheid altijd behagelijk aandoet.
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‘V i e i l l e s C h a n s o n s e t R o n d e s ’ en ‘C h a n s o n s d e F r a n c e ’ hebben
bij alle nuffigheid toch wel iets kinderlijks ook; het is vol afgepaste snoezigheid, er
is de geur aan van een rococo-herder-idylle, het is alles opgetuigde en zacht
geparfumeerde kinderlijkheid, maar charme is er. De speelschheid zelf is gekunsteld,
die rondedansende kinderen vermijden alle uitgelatenheid, de grapjes zijn als het
ware met een preutsch mondje verteld. Zelfs de twee oudgedienden op de bank,
waarvan de een onvriendelijk zingt.
J'ai du bon tabac dans ma tabatière
J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas!

zelfs die internen van het Hôtel des Invalides zijn in het geheel niet ruig, het zijn
poppetjes als de andere. Uit zulk een laconisme van voordracht volgt van zelf, dat
het scherpe, dat sommige van de versjes hebben, en dat de bij al zijn urbaniteit om
den drommel niet makke teekenaar ook in de expressie van zijn figuurtjes legt, iets
zeer malicieus krijgt; het onschuldig-ondeugende is niet het terrein van den
precieusgeestige.
Iets, dat ook blijkt uit het overigens kostelijke, het opmerkelijkste van Boutet de
Monvel's kinderboeken: la C i v i l i t é p u é r i l e e t h o n n è t e , dat tot motto ‘castigat
ridendo mores’ draagt, en dat vol is van een lichtelijk malicieuzen spot, die er
misschien nog maar nauwelijks in een kinderboek mee door kan.
Het is een meer dan half ironische aanbeveling van de deugd, een philippica
tegen een schier verleidelijk-grappige berispelijkheid.
Dit vermakelijk handboek van mevrouw Etiquette voor kinderen is in een zeer
comisch werkenden afgepasten stijl gehouden, de tafreelen zijn deftige kamers met
behangsel volgens rechtlijnige stemmige motieven, waar de meubelen fraai en
mijdzaam zijn, met gordijnen van teere, weeke kleuren, het is de stijl, die de Monvel
eigen is, nog overdreven, een zelf-parodieeren, dat in dit geval een zeer karakteristiek
resultaat heeft. Want in deze keurig nette salons spelen zich de bedrijven der
ondeugende of onbeholpen en der brave en gehoorzame kinderen af, en zulk een
omgeving toont het al of niet behoorlijke en praktische van hun doen zoo duidelijk
aan. Op den titel ziet men reeds twee jongetjes van verschillend gedrag, het een
proper, afgepast groetend, in de kleeding volkomen correct, het ander slordig, met
loopenden neus en afgezakte kousen, de kraag scheef, de handen in de zakken.
De hoofdstukken zijn aldus genoemd: P r o p r e t é e s t p o l i t e s s e ; L e s
devoirs de convenance à la maison, la bonne tenue à table,
la civilité en promenade et en visite, la courtoisie entre
e n f a n t s en het aanschouwelijk onderricht met stichtelijke en afschrikwekkende
voorbeelden wordt als volgt in den tekst bijgelicht: (over arme kinderen) ‘I l s o n t
l e s c h e v e u x é b o u r r i f é s ,l e s m a i n s n o i r e s ,l e n e z a f f r e u s e m e n t
sale. Les uns ne sont débarbouillés que le dimanche, les
a u t r e s n e l e s o n t j a m a i s . P l a i g n o n s l e s ’. of (over het gedrag aan het
diner) N e q u i t t e z j a m a i s l a t a b l e q u e d a n s l e s c i r c o n s t a n c e s
impérieuses et légitimes. Si vous sentez que cela est
indispensable, éloignez vous à temps, et, par discrétion,
évitez,autant que possible,de faire remarquer votre brusque
d é p a r t ’. Verhaald wordt van den onbeleefden jongen, die een heer op de teenen
trapte, en in plaats van zijn excuses te maken, uitriep: c' e s t d o n c à v o u s
t o u s c e s p i e d s l à !’ - Geraisonneerd wordt aldus: ‘P a u l , q u i n e m a n q u e
p a s u n e o c c a s i o n d e s e d o n n e r l' a i r d' u n p a i l l a s s e , f a i t u n
p i e d d e n e z à s e s c o u s i n s q u a n d i l l e s r e n c o n t r e . I l n' y g a g n e
rien:

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

283
car, en raison de toutes ses sottises de ce genre on le
c o n s i d è r e c o m m e u n p a n t i n s a n s c e r v e l l e , t a n d i s q u e l' o n
e s t i m e P i e r r e ’. De kinderen, die ‘geacht’ worden, zijn zulke, die niet hun vuile
handen aan de meubelen of aan het tafelkleed afvegen, hun neus niet snuiten in
de gordijnen, en daarin niet peuteren, die broertjes en zusjes, ouders,
bloedverwanten en huisvrienden wel beleefde kussen geven, doch niet den toevallig
binnentredenden kruier om den hals vallen, die een stoel niet wegtrekken, zoodat
de bezoeker, die even opgestaan was, op zijn stuitje valt, zich niet met een vork
krauwen, niet onder de canapé kruipen als er visite komt, doch dezelve een
voetkussen brengen, niet de jam aflikken van hun boterham, en die zich getrouw
aanmelden bij de b o n n e , zoodra daartoe noodzaak bestaat. De kinderen ‘c o m m e
i l f a u t ’ zijn met groote zorg en voorkeur geteekend en dragen een
onverstoorbaar-zoete expressie op hun wezenstrekken, die, welke ‘m é c h a n t s ’
of ‘f o r t h u r l u b e r l u s ’ zijn, zitten kwalijk in de kleeren, hebben ondeugende of
erg domme gezichten en komen van een kwade markt thuis. Een ding hebben alle
gemeen, het zijn kleine heertjes en dametjes, ongemoedelijk, ook in eventueelen
euvelmoed, ongemoedelijk ook bij veel s a v o i r -v i v r e . Hun vaders en moeders
en de vrienden of bezoekers van deze, zijn evenals deze hoofdpersonen en de
accessoires met zekere coquette malice geteekend, het zijn prenterigmodieuse,
wezenlooze dames, en heeren met correcte vouwen in de pantalons, gesoigneerde
boorden en scheidingen tot in den nek. Zoo heeft dit aanschouwelijk onderricht in
goed gedrag plaats in een neutraal, vormelijk milieu, hetgeen de lessen ongetwijfeld
nog meer tot hun recht laat komen, er is een fijne, bedaarde humor in deze
behandeling van het gegeven, de fantasie tentoongespreid bij het bedenken van
de onhandigheden of ondeugendheden der kinderen doet het brein van den
teekenaar alle eer, en het

A. VIMAR. HISTOIRE DE RENARD.

lijkt wel, alsof zijn uitstekende deugden hier nog het best uitkomen, hier, waar hij
van zijn matheid, gemis aan temperament en de stemmigheid van zijn mondainen
stijl, van zijn afgemetenheid iets grappigs heeft gemaakt. Het is als een voordracht
op een eenigszins zeurigen toon, die geestig is, omdat de inhoud dien toon billijkt.
Dergelijke albums als Boutet de Monvel's C h a n s o n s d e F r a n c e enz., heeft
ook de teekenaar van Le Rire, George Delaw uitgegeven. Zijn prentjes zijn wel
aardig. De Monvel teekent ongetwijfeld de figuren knapper en fijner, heeft meer
smaak voor de weelde van oude costumes, voor de zwierigheid der houdingen van
krijgslieden uit de 17e en 18e eeuw b.v., meer stijl, om die zekere keurigheid, die
correcte, afgepaste vriendelijkheid te bewaren, welke cachet geeft aan zulk een
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boek met ouden, overgeleverden tekst, maar hij derft de joligheid, die in dezen
teekenaar is, zijn vreugd in de natuur; Delaw leidt ons een prettige sfeer binnen. In
dit vreugdige land met de
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G. DELAW: CADET ROUSSELLE (SONNEZ LES MATINES).

wijde vergezichten, de rijke vegetatie, de groene weiden, en ginds de noodigende
stadjes met poppige torentjes en huisjes en bouwdoos-stadjes kunnen zulke fleurige
meisjes en jongetjes als hij teekent, eerst recht rondedansen, in de oude knusse
straatjes met grillige woningen, waarvan de onregelmatige voorovervallende gevels
met veel hout betimmering, uitbouwtjes en uitspringende verdiepingen, luifels en
fantastische uithangborden allerlei zonderlings, oubolligs en leuks schijnen te
beloven, kunnen die buitennissige figuren: de incroyable Cadet Rousselle met zijn
breeden steekhoed en kurketrekkerwandelstok, of de j o l i t a m b o u r (a u c o e u r
i n c e r t a i n zooals Mme Edmond Rostand in de berijmde voorrede zegt) ontmoet
worden. Delaw is niet de fijnste van de huidige Fransche teekenaars, maar hij heeft
frissche kwaliteiten. Men zie het bandje van het boekje: ‘S o n n e z l e s M a t i n e s ’
zoo genoemd naar één der versjes; het is geestig gecomponeerd, er staat een mooi
landschap op met een boerderij, een meer, en heuvelen in de verte, en massief
staat daar tegenover de kapel; twee zich in tegenovergestelde richting bewegende
stoeten, één van landmeisjes, hand aan hand, en een van monniken, de armen,
naar de karakteristieke neiging, waaraan Hoffmann in zijn ‘Elixire des Teufels’ zijn
hoofdpersoon óók in ander gewaad als zoodanig doet herkennen, bergend in de
wijde mouwen der pijen. Het schutblad toont ons wederom meisjes, dansend in de
schaduw van een bloesemrijken boom, dan komen de broeders (die van frère
Jacques die de klokken moet luiden), vroolijke mon-
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nikentypen, opmarcheerend met zeer weinig stemmigen huppelpas, dan, hand aan
hand gaand, echt landelijke meisjes in vroolijke kleuren, waaruit flinke jonge armen
steken. De compositie van de bladzij, en de wijze, waarop de prentjes de noten
inleiden en versieren, is ongezocht en welgeslaagd. en een potsierlijk prentje, het
beste vertoonend misschien wat Delaw kan, is dat waar ‘Cadet Rousselle’, de oude
Directoire-pronker, met een van zijn leelijke dochters (hij heeft trois filles, twee ‘p a s
b e l l e s ’ de derde ‘p a s d e c e r v e l l e ’ hebbende en drie zoons de één ‘v o l e u r ’.
de tweede ‘f r i p o n ’, de derde ‘u n p e u f i c e l l e ’. A h ! a h ! m a i s v r a i m e n t ,
‘C a d e t R o u s s e l l e e s t b o n e n f a n t !’) de bruiloftsstoet vooraan schrijdt door
de oude straat, langs de ‘Hôtellerie du grand Monarque’, uit welks vensters waard
en gasten met vroolijke bewondering buigen. Cadet Rousselle en de bruid; hij, onder
den arm een geweldige parapluie, zij, schaamachtig als ware zij jong en bevallig,
voorop.
Dit is wel in den trant van den goeden ouden tijd, smakelijk-bizar.
Er is niets dufs aan, en wel iets knus, wat men in Fransch werk zelden vindt en
dat daardoor er te welkomer in is. Het is wel frisch en jolig, maar toch niet als ieder
waarlijk kunstwerk, in alle détails weer een trouvaille. De oude fat Cadet Rousselle
is geen aristocratisch of fantastisch-precieus type, niet meer dan père Lustrucru,
de banketbakker, die
‘fort peu galantin,
d'un chat fait une galantine’.

als mevrouw Rostand rijmt. Het is allemaal een beetje faciel. Men stelt zich de
‘chevaliers du guet’ toch waarlijk niet met een neuswarmertje voor - wel foei - of de
wandelende jood.... dat is op het kantje van grof.
‘V o y e z c o m m e o n d a n s e ’ heet een ander, dergelijk album van Delaw.
Daar ziet men een niet onkoddige vogelbegrafenis. Tiroler dansers, een bruiloft van
Harlekijn's dochter, ‘il était un roi de Sardaigne’, en andere grappige versillustraties,
waartusschen bekoorlijke ofschoon poppige landschappen: Heel aardig zijn de
illustraties bij den ‘roi de Sardaigne’:
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‘C'était un roi de Sardaigne, qui faisait peur aux gens
Il avait mis dans sa tête de détroner le Sultan,
Il avait pour toute armée, quatre-vingt paysans.
Rataplan, rataplan par derrière,
Rataplan, rataplan par devant’.

Men heeft al schik, als men die jolige rijmpjes leest....
Het plan van deze boekjes is aardig, ze hebben wel iets kinderlijks, er valt allerlei
in te genieten, maar het is toch niet heel en al fijn werk.
Heel en al grof vind ik die talrijke boeken van Benjamin Rabier, ook in ons land
uitgegeven met vertaalden tekst. Rabier's grappen zijn van een waarlijk wat al te
kinderachtige soort, daarbij is zijn manier om dieren te teekenen aller-onfijnst. Die
honden, katten, muizen, koeien, apen, zijn alle naar één recept, dat op den volkomen
rationeelen, op een sterk begrip van het organische gebazeerden trant van Busch
geïnspireerd is, maar Rabier wil niet het speciaal hondachtige van een hond, enz,
doen begrijpen, hij solt maar wat met altijd éenerlei beesten, waaraan men juist
even ziet, dat ze beesten zijn, en niet grinnekende en smoelen trekkende menschen.
Neen, dit is te leeg, te hol, te onschoon - alleen maar wat handig. En de handige is
in den staat der kunst toch maar een plebejer; aan zijn geest, zijn houding, zijn
uitingen ontbreekt alle stijl en décorum, het gaat hem alles te gemakkelijk af, hij
behoeft zijn best niet te doen, hij leert nooit nadenken, projeteeren, worstelen en
woekeren, hij doet maar, luk-raak. Laten wij toch vooral een zekeren cultus bewaren
voor het doordachte, het hartgrondige, het overtuigde en bij de keuze der dingen,
die wij het komende geslacht in handen geven, dat zij er van genieten met een
genieting, die hun leven waarlijk rijker maakt.
Dat schijnt mij ook niet het geval met de ruwe prenten, door Valvérane gemaakt
bij het verhaal ‘u n R o b i n s o n m a l g r é l u i ’, hoe veelbelovend de titel daarvan
ook moge klinken, noch met de nog grovere van F. Nunez voor ‘l e s A v e n t u r e s
d e J e a n l e f r i p o n ’. Hoewel deze laatste teekenaar aardige vondsten doet:
een heksendans om een toren, silhouetten van koningen op rotsen, een jongetje,
dat te bed ligt in een echt onheimelijke leege slaapkamer
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- vondsten die hij slecht, n.l. onduidelijk en smakeloos uitwerkt. Evenmin boeien mij
de handige teekeningen van den medewerker van ‘le Rire’, O' Galop, voor het
‘trois-mousquetaires’-achtige avonturen-verhaal: l e c a p i t a i n e d e s
C r a n e q u i n i e r s ’.
Dit is alles meer of minder habiel illustratie werk, waar geen plan uit blijkt en waar
geen karakter in zit. Veel beter zijn de illustraties van Gerbault voor ‘l'A m i d e s
e n f a n t s ’, een verzameling tooneelstukjes.
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Deze teekeningen, bijna alle kinderen in achttiende eeuwsch costuum voorstellend,
kleine markiezen en markiezinnetjes, omgeven door deftige knechten en maagden,
hebben een fijn-beschaafde, goedmoedige grappigheid. Het is alles een beetje stijf
en koel, het doet denken aan de Monvel's werk, maar het is minder nuffig. Het is
geheel in den geest van die bedaard-geestige tooneelstukjes, die we op school
lezen....
Vimar is een dierteekenaar, die meetelt. Zijn laatste boekje: ‘l a P o u l e a u x
p o i l s ’ is niet aldoor mooi. In het begin,
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waar menschen en huisdieren, de dieren in natuurlijken staat geteekend zijn, boeien
de prentjes nauwelijks. Dan wordt het aardiger, fantastischer. Vimar teekent de
dieren dan ook veel mooier, als hij ze een rol kan laten spelen. De kip met haren,
die een dierentemmer met hooge laarzen, een

CARLÈGLE: UNE HISTOIRE QUI FINIT MAL.

revolver in den gordel en een ‘fez’ op is geworden, bevalt mij beter dan de vroegere
gewone, die niet zoo heel mooi geteekend is. Ook een leeuw als meneertje, met
kaplaarsjes en een hooge hoed, stapt comiekparmantig rond, en struisen en giraffen
zijn aardig. Een cakewalk van wilde dieren. Zoo iets maakt Vimar echt-dol, vol jool
- en fijne jool!
Maar veel mooier en hooger kunst biedt dunkt mij, het prentenboek van een
jongen teekenaar: A l b u m C a r l è g l e (U n e h i s t o i r e q u i f i n i t m a l . T e x t e
d'E d m u n d C u é n o u d ). Een prentenboek, evenzeer als elk ander teekenwerk,
kan ons een kunstenaars-persoonlijkheid intiem doen kennen, mits de maker ervan
in de eerste plaats natuurlijk een persoonlijkheid is, en dan, indien hij zijn taak maar
vooral niet óf als een karwei heeft beschouwd, of juist te licht geteld heeft. Dikwijls
ziet men de kinderverhalen illustreerende teekeningen van verdienstelijke artiesten
lusteloos of vluchtig behandeld en hoe kunnen zij als ze geen kenmerken dragen
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van vreugdige verdieptheid in conceptie en samenstel, mensch of kind dwingen tot
aandacht, sterk boeien en veel doen genieten? Zoo is het met vele hedendaagsche
dergelijke werkjes; de teekenaar deed nuchterweg zijn best, en verveelt, óf verbergt
nauwelijks, dat hij zich niet erg afslooft om iets meer dan oppervlakkig aardig en
amusant te zijn; aardig en amusant voor onrijpe geesten - kleine eerzucht!
Carlègle, die veel voor le Rire, le Cri de Paris enz. werkt en misschien de
geestigste en fijnste humoristische teekenaar van Frankrijk is, vooral nu Willette
toch wat aftakelt, heeft wel zeer veel schik in het illustreeren van dit weinig om het
lijf hebbende verhaaltje gehad en er al zijn heerlijke, jolijtelijke vinding en
gemoedelijke preciositeit in hoogtij doen vieren.
Ik geloof niet, dat het werk van dezen teekenaar nog de waardeering heeft
gevonden, die het verdient. Hij is - en dat vind ik het zeer particuliere in hem - niet
een teekenaar die tevens geestig man is, zooals Forain, of een geestig man, die
teekent, zooals Caran d'Ache was, maar zijn observatie zelf is schalkachtig behalve
juist en fijn. Daar zijn er niet velen, die de plooien van een conventioneele heerenjas
zoo luchtigjesraak neerschrijven, de lorgnet die vóor myope oogen hangt, het bontje
dat zich kronkelt om den hals van een modieus dametje, of alleen maar een stapeltje
kartonnen doozen, een rij winkelladen - of alledaagsche handelingen: de houding
van iemand wien laarzen aangepast worden, en die van den knielenden bediende,
het gebaar van een meisje dat het haar opmaakt. Hij is een teekenaar van typen,
niet van excentrieke, malle, marionette-achtige, maar van zeer echte, representatieve.
Zijn prent heeft niets in het oog vallends, buiten het kader tredends, ze is in de eerste
plaats zeer geestig en in de tweede plaats zeer smakelijk, alles eraan is geestig en
smakelijk, doch het is niet de naar gekunsteldheid meer dan zweemende keurigheid
en esprit van Boutet de Monvel's werk. Er is ook niets in van diens quasi-naïeveteit.
Neen, het is onbevangen en zeldzaam jolig opteekenen van het geobserveerde en
uitgedachte, waarbij elke vorm, zelfs de steilste en simpelste iets pittigs krijgt. Wat
kan guitiger en gracelijker zijn dan die telkens terugkomende reclame prent van le
Cri de Paris in dit blad zelf, met de genoegelijk lezende oude dame, die voor een
rij van portretten harer voorzaten gezeten is? En in zulk een voorstelling toch moet
de teekening zelf al het boeiende en grappige leveren.
Carlègle, zeide ik, is een teekenaar van typen, van menschentypen dan natuurlijk
vooral, maar hij is hierbij reeds zoo subtiel en vindingrijk in zijn karakteristiek, dat
het ons niet verrast, wanneer wij hem in dit boek meubels, huisraad en andere
voorwerpen op even overtuigende, onderhoudende en alweer uitermate geestige
wijze zien typeeren. Te minder, waar hij zijn vermogen om menschen- en
dieren-typen te teekenen van de onderscheidenste soort hier kan gebruiken bij het
proces der verbeeldingskracht, die in dingen, die hij altijd toch al zoo mooi weet te
kenschetsen, voorwerpen van huisraad en anderszins, levende wezens wist te
ontdekken. En zoo werden die levende wezens, welke hij in de levenlooze dingen
wist te zien, niet zoo maar mensch- of dierachtige schepselen, die gelijken op de
bedoelde voorwerpen, maar tegelijk dat voorwerp, nauwelijks veranderd, én een
speciaal mensch- of dier-exemplaar elk. Hij heeft niet, bizarweg, en, maar dan tevens
dom weg, beenen en oogen, neus en mond geteekend aan elk der voorwerpen, en
ze zoo iets gegeven, dat het voorwerp is, mobiel gemaakt, doch in elk een bepaald
levend wezen trachten te herkennen. Hij heeft zijn observatie, dunkt mij, een tijdlang
een zekeren koers ingestuurd, en bij het opmerken van vorm en allure van meubels
enz., steeds gedacht: op welk levend schepsel, dat ik ken, gelijkt dit voorwerp, zooals
kinderen in vlekken of figuren op het behangsel
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de portretten van bekenden zien. Dus volstrekt niet op het papier uit een naaimachine
een paard gefantaseerd, of uit groene pantoffels salamanders, doch in de
naaimachine een paard, in de klos die er op zit, een ruitertje, en in de muilen
salamander-oogen vermogen te zien. Dit maakt dat het rijk vernuft, dat hier bezig
was, ons nooit vermoeit, want het zet ons geen gezochtheden voor, maar vondsten.
De geschiedenis komt neer op het volgende bijna niets. Een oude dame gaat uit,
en nu hebben meubelen, huisraad en andere voorwerpen het rijk alleen en houden
gesprekken, doen spelletjes, vieren feest, maken ruzie en stichten kwaad. Het
huisraad is blijkbaar voor het grootste deel oud als de eigenares en heeft een zekeren
stijl, of liever zekere stijlen. Die stoelen, die kasten, die tafeltjes zijn geen moderne
karakterlooze meubelen: de teekenaar heeft wel geweten, naar welke voorwerpen
hij uitkeek om er gelijkenis op levende schepselen en wel karakteristieke schepselen
in te ontdekken. Die zware leuningstoelen, op welker zitting bouquetten geborduurd
zijn, kunnen eerder doen denken aan wat prenterige bejaarde douairiaires met even
stijven rug, zulk een buikige com-
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mode met breede laden eerder herinneren aan de dikke oud-tante, die onze
nieuwsjaarsdagen placht te bederven, dan dat de algemeene burgermeubelen met
prullige knopjes en krulletjes tot zooiets hadden kunnen inspireeren.
En behalve dat elk individu (is men geneigd te zeggen) onder dit grappig volkje
van persoon- of dier geworden meubelen en dingen aldus een te herkennen type
heeft, nam het al een bijzondere, in het samenspel vereischte houding en expressie
aan, buigt zich nieuwsgierig over naar gebeurlijkheden bij kornuiten, lacht, danst,
maakt buigingen of gedraagt zich op alleszins menschelijke en natuurlijke wijze bij
het echt kinderlijke ‘j o u e r a u x v i s i t e s e t à l a p e t i t e m a r c h a n d e ’. Een
weegschaal met gewichtjes werd tot een de schalen dragende vrouw met kindertjes,
die hand aan hand aantrippelen. Een schoen is een motor, een kruikje de chauffeur,
een ketel, jockey, een strijkijzer, paard. De muizenval loopt als poes de muis na, de
blaker met domper is een middeleeuwsche jonkvrouw met hoogen punt-tulband,
garenklosjes dansen een patertjen langs den kant, een breikous met kluwen werd
een slak, en als elders een bekoorlijk meisje zich voor den spiegel kapt, ziet men
de cactus-plant voor het venster tot een verliefd kushanden gevend cupidootje
ontloken. Een rij glazen op tafel stelt een jongedames-pensionnaat voor, met de
gouvernante (een langer glas) op de wandeling vol natuurgenot door tucht gekuischt.
Uit een olie- en azijnstel is een hossend span van drie, een man en twee vrouwen
gemaakt; de stok in het midden is de man, en de fleschjes verbeelden twee vrouwen.
De spuitwaterflesch is een onpasselijk geworden juffrouw, die medelijdend wordt
gesteund door een kogelfleschje. Tandenborstel, rouge-pot en poederdoosje zijn
man, vrouw en kind, (alles typen tevens) de waschkan in de kom is een roodneuzig
matroos in een schuitje, de kam is een Indiaansch opperhoofd, de tanden vormen
zijn vedertooi, een boek wandelt rond als rat, een voetkussen is een schildpad.
Naast een pot, in de schaduw van het palmpje staat een stel met ketel, daarneven
een inktkoker en fleschjes, - het zijn Arabieren met een kameel in een oase!
Behalve dit alles toont ons dit boek in het voorbijgaan een stoet provincialen,
bruiloftsgasten en nog enkele andere menschenfiguren die prachtig gekenschetst
zijn en genoegelijk daarbij.
Het geheel vormt een zoo wonderlijk vernuftig saamgesteld, zoo opgewekt
uitgevoerd, zoo mooi en zoo prettig boek, dat het, dunkt mij niet anders dan
vermaken, boeien en leeren kan.
En het is, zoo wil het mij toeschijnen, juist gezien van dezen, en van meer van
de beste prentenboek-teekenaars, dat zij zich niet al te veel storen aan de
wijsneuzige pessimistische tegenwerping, die wel gemaakt wordt, dat hun op zich
zelf mooi en genoegelijk werk door den onvolwassen beschouwer nauwelijks
voldoende begrepen kan worden. Het afdalen tot gemeenzaamheid met een
ongerijpten smaak, het bedienen van een onbeschaafden humor, het angstvallig
vermijden van finesses, die slechts het meer geschoolde oog en de meer getrainde
geest waardeert, het ontwijken van alles wat om begrepen te worden, inspanning
vergt, heeft geleid tot ‘kinderboeken’, die gewild naief, oppervlakkig, plat zelfs werden.
Het pleit m.i. volstrekt niet tegen een kinderboek, wanneer een kind het niet dadelijk
alleen en zonder wat toelichting genieten kan. De onrijpe geest zonder leiding op
zoek naar ontspanning, vermijdt instinctmatig alle moeite, ook het prettige moeitedoen
en begrijpt dus slechts, wat feitelijk b e n e d e n zijn bevattingssfeer is. Zoodat men
om zoo erg kinderlijk te blijven, zich feitelijk tot den hoveling zou moeten maken van
het kind. Boeken, die den volwassene boeien, moeten ook de jeugd boeien, als de
motieven niet buiten de jeugdsfeer gaan.
Zoo staat het ook met een ander aardig
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prentenboek - nu, tenminste een boek met veel prenten, en geschikt althans voor
nogal wat oudere kinderen ‘U n S h e r l o c k H o l m e s à q u a t r e p a t t e s ’ van
R. de la Nezière. Het is wel een goed gevonden motief, dat hier gebruikt is - up to
date eenigermate, want al schijnt aan de ‘avonturen’ van den al eens gestorven
doch tot elks vreugde herrezen gentleman-detective nu toch wel een eind te zijn
gekomen, de vondst heeft ingeslagen, en men heeft gelijk van die populariteit allerlei
gebruik te maken. Vooral, als men het zoo aardig doet als de teekenaar van dit
boek, welks tekst wellicht wat fijner had gekund, en geestiger den
handig-sensationeelen stijl had kunnen parodieeren, waarmee de echte Sherlock
Holmes door zijn nuchter-vernuftigen impressario Conan Doyle altijd weer werd
geïntroduceerd. In dit boek met zijn vele kostelijke gekleurde en ongekleurde prenten
is de detective in een hond gemetamorphoseerd en zijn werkzaamheden zijn
overgebracht in een dierenrijk van dupes en boeven, misdaad en wrekende
gerechtigheid. Het onderwerp bood den knappen en fijnen dieren-teekenaar een
prachtige opgaaf. Het boek is groot van formaat en lijvig, en geeft veel, veel ook
aan teekeningen. De teekenaar heeft het zich niet gemakkelijk gemaakt; hij had
dan ook blijkbaar innig veel schik in zijn werk, en heeft zich er niet mee vergenoegd
den tekst eenvoudig te illustreeren, maar er allerlei zelf bij bedacht. Het eenige, wat
op het boek als plaatwerk aan te merken valt, is dat de kleuren meestal toch fijner
konden, en dat de ongekleurde platen in een ietwat vale blauwe tint gedrukt zijn,
waar flink zwart het beter had gedaan. Het geheele aspect van het werk trouwens,
- de tekst geeft er aanleiding toe, hij is niet geheel deftig-Europeesch genoeg en te
zeer wild Amerikaansch - heeft iets niet enkel niet zuiver Fransch, er is ook een
smaakje aan van Yankeeisme.
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Het blijkt vooral uit enkele trucjes in de teekening op ondergeschikte plaatsen
(caligrafische aardigheidjes, tabaksrook te opzichtig-krullerig, een tapijt, een
schoorsteenmantel en zulke dingen) op den band, en als gezegd in de kleuren, die
b.v. veel minder delicieus-expressief zijn dan bij Carlègle, en die de teekening nooit
verduidelijken, doch de uitdrukking der details verzwakken. Deze prenten zijn
daarvoor veel te goed. De vierbeenige Sherlock Holmes is een spitshondje, dat
natuurlijk in kleeding en in houding zijn beroemd voorbeeld volgt. In dit opzicht had
wellicht de teekenaar zelfs wel verder kunnen gaan, en de beurtelings
hevig-nadenkende of opzichtig-achtelooze poses van den
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Angelsaksisch-koelbloedigen amateur-detective in den hond wat sterker kunnen
persifleeren, maar dat is mijn laatste bezwaar en verder heb ik niets dan jolige
stichting aan het boek gehad.
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Hij heeft er zich op toegelegd (en dat is het fijne van zijn vondsten) om in al deze
dieren - en hoeveel verscheidenheid van dieren beeldt hij af! - niet alleen iets
menschelijks, maar telkens iets van een bepaald mensch, van een type te leggen.
Daar zijn een schildpad-dametje, een bulhond-gendarme, varken-magistraten,
aap-Apaches, alle met iets van verwantschap met allerlei menschen, daar is een
buffel-senator (een waar Yankee-type) een bok-detective, een schaap-telefoniste,
een koe-kellnerin, een muis-dandy, een stier-acrobaat, honden-balletdanseressen,
kakatoe-clowns, olifant-musikanten, vogel-zeelui, struis-dames, musch-straatjongens!
Meer het mooist komt des vroolijken teekenaars vinding uit, in de vele
gedaanteverwisselingen van den hond-detective, zijn held, en van den aap-boef,
dien deze achtervolgt.
Zijn amateur detective, het spitshondje, is eerst de impassible, achterover, met
de beenen in de lucht, pijpen rookende werkelooze Sherlock Holmes, vervolgens
dezelfde man in functie, bedrijvig en bedisselend, dan chauffeur, dan negerzanger,
dan bedelaar op krukken, dan straatveger, krantenventer, voddenraper, blinde man,
eindelijk besteller of kruier met dienstvaardige trouwhartig-nederige
oudmannetjes-allures. De aap, dien deze cameleon-figuur, als het hoofd eener
bende Apachen heeft te achtervolgen, is niet minder elastisch en volatiel. Hij is in
den beginne een schijnbaar waardig en gastvrij politie-prefect, die met zijn vrouw
en dochters (erg afgepast deftige dames-apinnen) allerhoffelijkst de vele diergasten
recipieert, op wier bezittingen hij het als aanvoerder der bende gauwdieven heimelijk
gemunt heeft. Als hij zich later verdacht heeft gemaakt, vlucht hij in het allerschrilst
geruit sport-reiskostuum dat een bookmaker maar dragen kan, om later voor den
dag te komen als Japansche bediende! Deze Japansche bediende is een creatie
van de fijnste soort. Hij is een aap, een vermomde boef, en een Japanner, in één
persoon samen.
Comisch-indrukwekkende tafreelen, weet de teekenaar te maken van de vervolging
door een automobiel, van een luchtballon, van de misères der
automobilistendievenjagers en van den misdadiger-aëronaut, alles bij nacht, in soms
schier pathetisch-fantastisch clair-obscur.
Eindelijk de optocht ter verwelkoming van den triomfeerenden detective, dien
zedige eereteefjes met ruikers vergezellen.....
Q u a n d l e s g r a n d s h o m m e s é t a i e n t p e t i t s geïllustreerd door H.G.
Ibels en A. Gérardin, is aardig. De platen van Gérardin zijn knap, fatsoenlijk
illustratiewerk, meer niet, maar de begaafde, ofschoon zich zelf bij voortduring zeer
ongelijke Henri Ibels geeft veel frappants, in zijn beste, bondige karakteristiek. Mooi
zijn de vagebonden en Zigeuners, die hij teekent in de prenten, bij de
jeugdgeschiedenis van Jacques Callot, de grootste schilder van dit fantastische
volk. En geestig, met iets liefs, de plaatjes, die Jean Baptiste Poquelin teekenen in
zijn verhouding tot zijn goeden grootvader, welke zijn neiging tot het tooneelspel
aanmoedigde. Ibels weet zijn neiging tot het groteske niet altijd op een afstand te
houden, waar dit hem beter voegen zou - maar hij typeert, met weinig middelen,
kras.
Hoe zonderling oneigenlijk men in het maken van kinderboeken in Frankrijk te
werk kan gaan, toont een boek ‘Petites Vacances’ van Privas en Mme Privas,
geïllustreerd (met slappe prentjes, waaraan eenige tweede-handsche fantasie niet
ontbreekt) van Paul Guignebault. In dit boek staan op het schutblad de
minzaam-mondaine, salonfähige portretten van de auteurs.... Hoe slordig gedacht,
hoe oneenvoudig. Er zijn nog enkele kindercourantjes aardig geïllustreerd door
Avelot, Pinchon e a. En wie weet, wat nog komt.
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Johannes Messchaert
door H.W. de Ronde.
Het is nu de tijd van de uitvoeringen der Passionen van Johann Sebastian Bach,
van de stichtelijkst muzikale jaarlijksche herdenkingen, van wàt en waaròm eens
geleden werd op Golgotha. En er openbaart zich dan in de kringen der muzikaal
ontvankelijken een drang, die wel beschouwd mag als het bewijs voor de
aanwezigheid van vroomheid bij ieder mensch, hetzij hij, in kerkelijken zin, geloovig
geldt of niet, - de drang, om ontroering te zoeken bij de verklanking van het
lijdensdrama. Het mooie aan dien drang is zijn oprechtheid. Van de mondaine en
andere onmuzikale overwegingen, welke het concert-bezoek gedeeltelijk
beheerschen, schijnt hij volkomen vrij. Een gang naar een uitvoering van een Passion
van Bach is voor de meesten gelijk een kerkgang moet zijn, een zoeken naar
bevrediging van de innigste behoeften in hun mystiek leven.
Zoo ontstaat, althans ten onzent, bij zulk een uitvoering die suggestieve
milieu-stemming, welke ook op de uitvoerenden niet zonder invloed blijft en welke
er zeker toe bijdraagt, ‘geregelde’ bezoekers te kweeken en hen ijverige
propagandisten te maken voor Bach's lijdensmuziek. Immers deze, wil ze haar volle,
verheven werking

JOH. M. MESSCHAERT.

kunnen uitoefenen, behoeft zúlk een milieu, dat zelfs beschouwd moet worden als
te behooren tot haar ‘stijleischen’. Een kerk, als plaats voor een Passionsuitvoering,
acht ik niet noodzakelijk, omdat de boven bedoelde ‘stemming’ uit de gezindheid
der hoorders voortkomen moet en dus ook afhangt van zekere eischen van comfort,
waaraan kerken zelden voldoen. Een uitvoering van de Matthäus-Passion in het
Concertgebouw te Amsterdam heeft mij dan ook, afgezien van eventueele verschillen
in volmaaktheid van muzikale reproductie, altijd meer gesticht dan onverschillig
welke ik in onderscheidene kerken heb bijgewoond.
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Het is dus nu de tijd der Passions-uitvoeringen en waar ze in de groote steden
van ons land in voorbereiding zijn, luidt één van de eerste vragen der toekomstige
bezoekers: ‘Wie zingt den Christus?’ En de bedoeling
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is feitelijk: ‘Zingt Messchaert den Christus?’
Er leeft in dezen tijd geen zanger, of misschien ware het juister te zeggen: geen
voordrachtskunstenaar, die de Christus-figuur uit de Matthäus-Passion zoo krachtig
weet uit te beelden in haar beteekenis van symbool der verlossende liefde, als
Johannes Messchaert. Het ‘probleem’ dier uitbeelding is één der moeilijkste uit de
geheele betreffende muziekliteratuur. Niet om redenen van zangtechnischen aard,
maar van een standpunt van ‘gevoels’-techniek. Messchaert, die de ontzaglijk
technische complicaties van een partij als Abu Hassan Ali Ebe Bekar in
concertuitvoeringen van D e r B a r b i e r v o n B a g d a d van Peter Cornelius
zonder merkbare inspanning ‘ontwarde’ en zóó schitterend, dat ze alleen al als
manifestatie van alvermogende zangkunst tot dusver in de herinnering ongeëvenaard
bleef, - Messchaert acht de voordracht van de ‘eenvoudige’ Christus-partij
onvergelijkelijk moeilijker. Dat ligt in haar dualistisch, ‘onzeker’ karakter. Geheel in
overeenstemming met het beeld, uit het Nieuwe Testament te vormen, treedt Christus
in de Matthäus-Passion op als een wezen, wiens uitingen vallen buiten de algemeen
menschelijke gevoelssfeer: zij zijn te goddelijk voor een mensch en te menschelijk
voor een god. Hij doet er zich voor als de drager van enkel gelouterde sentimenten,
die gaan boven de gewoon-menschelijke kracht, als de ideale belichaming van
zuivere, onvormelijk-religieuse aandoeningen. Eischt het zich verplaatsen in de
overeenkomstige gemoedstoestanden op zichzelf bij een kunstenaar al een zelden
aanwezige fijngevoeligheid, de bewustmaking er van aan anderen in gezongen,
aan bepaalde tijdmaat en interval gebonden klank, vergt een buitengewoon
zeggingsvermogen en een uiterste beheersching van het gevoelsaccent. Bij geen
kunstenaar vond ik al deze ‘benoodigdheden’ in zóó ruime mate en tegelijkertijd in
zóó zuiver harmonische vereeniging als bij Messchaert.
De groote beteekenis van Messchaert als artistieke figuur culmineert voor mij in
zijn wel ideale, wijl rijpe karakteriseering van Christus in de Matthäus-Passion, omdat
zij zich daarin zoo veelzijdig vertoont, als in geen andere oratorium-partij of in geen
lied mogelijk is. Want hier - in het Christus-karakter volgens Messchaert's uitvoering
- zegevieren gelijktijdig sentiment, intellect, uitdrukkingskracht, techniek en klank.
Over de ‘diepte’ der gevoelsbeelding is reeds een en ander gezegd. Het begrip,
waarin Messchaert's opvatting wortelt, manifesteert zich o.m. ook in de stijlzuivere
wijze, waarop hij Bach voordraagt, bijvoorbeeld het picturaal effect in diens muziek
tot in de fijnste geledingen helder in ‘lijn’ brengt. Daar moet een diepgaande studie
ten grondslag liggen aan de uitwerking dier opvatting tot de volwassenheid, welke
zij thans heeft bereikt. De verleiding tot het uitzingen van te veel en te weelderig
gevoel is juist in de Christus-partij zeer groot, en Messchaert heeft er zich niet aan
weten te onttrekken in den tijd, toen zijn opvatting haar wordingsproces doormaakte
en het beeld van overdenking diende gezet in practische ‘uitmonstering’. Ik herinner
mij, om één voorbeeld te noemen, hem de treffende profetie: ‘Ich sage euch: ich
werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken bis an
den Tag, da ich's neu trinken werde mit euch in meins Vaters Reich’, eens te hebben
hooren zingen met een pathetische overgevoeligheid, die theatraal aandeed.
Messchaert zelf schijnt zich dat bewust te zijn geworden; later althans bleek ook
deze passus gecorrigeerd in het karakter der geheele opvatting. Vermoedelijk had
men hier te doen met de toetsing van een voor den voordrachtskunstenaar nog niet
vaststaande ‘meening’ aan den indruk, welken zij maken zou, en die, toen ze hem
voor zijn eigen gevoel valsch klonk, werd ‘ingetrokken’.
Dit probeeren en telkens juist corrigeeren in den groeitijd van zijn talent, wijst op
de aanwezigheid van een zelfcritisch bewustzijn, als men bij zangers slechts uiterst
zelden
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onderkennen kan. Het heeft Messchaert doen worden tot den grooten
zangkunstenaar, die hij is, tot den ‘meesterzanger’, als de gaandeweg een banaliteit
geworden recensententerm luidt, dien ik niettemin wel den besten acht voor de
benoeming van zijn beteekenis, mits men er meer uit verstaat dan een aanduiding
van technische behendigheid. Want de techniek, waarop Messchaert's zingen steunt,
is juist door haar hoogen graad van ontwikkeling innig versmolten, als een tweede
natuur, in het ensemble van zijn voordracht, dat men ze als middel bijna niet opmerkt,
ze als van zelfsprekend geneigd wordt te beschouwen.
Als ik nu nog even op de uitbeelding van Bach's Christus door Messchaert
terugkom, is het om er op te wijzen, hoe deze kunstenaar als voorbeschikt is voor
de vertolking dier partij, door den klank zijner stem; dien klank, uit welks ‘weekheid’
het berustendklaaglijke, uit welks ‘adel’ de hooge voornaamheid der lijdensfiguur
tot het bewustzijn doordringt, en welks ‘warmte’ juist hierdoor het medegevoel wekt,
wijl ze nimmer zinnelijk uitvlamt. Het elegisch karakter van Messchaert's stem,
zooals men het zeer ‘gelukkig’ heeft genoemd, bepaalt wel in hoogste instantie haar
waarde voor de finale ‘aankleeding’ der Christus-partij. Ook voor de muzikale
belichaming van Amfortas, de aan Christus nauw verwante figuur in Wagner's
P a r s i f a l . Messchaert heeft deze partij herhaaldelijk gezongen: eerst bij de
uitvoering van P a r s i f a l -fragmenten door de Wagner-Vereeniging te Amsterdam;
later in de volledige auditie van het werk (in concertvorm) door de Amsterdamsche
Toonkunst-afdeeling; onlangs weer in een gedeeltelijke uitvoering te Haarlem. Men
moet zelf aan de diepe ontroering ‘ten prooi’ zijn geweest, die zijn
Amfortas-voordracht doet ontstaan, om te weten, welk een ontzaglijke diepte van
muzikaal-lyrische en muzikaal-dramatische uitbeeldingskracht daarin wordt bereikt.
Het wekt verbazing, dat de faam van dezen Amfortas niet tot Bayreuth schijnt te
zijn doorgedrongen. In onzen tijd zong er geen inniger bewerktuigde, en voor een
uitnoodiging voor de vertolking daar ter plaatste zou het geen beletsel behoeven te
zijn, dat Messchaert ‘slechts’ concertzanger is.
Want in het operakleed zou hij geen onbeholpen figuur maken, naar ik meen.
Messchaert bezit van huisuit acteursaanleg. Hij heeft dat metterdaad bewezen, toen
hij in den eersten tijd van de Nederlandsche Opera onder directie van Van der
Linden de rol van Rocco in F i d e l i o en die van den Koning in L o h e n g r i n in
opvoeringen van die onderneming heeft vervuld, en daarbij als tooneelspeler een
even fijn doordachten en fijn detailleerenden toon ‘aansloeg’, als in zijn zingen immer
huist, maar die voor het dik doen, bij de opera algemeen gebruikelijk, misschien te
licht zal zijn geacht door.... dezen en genen. En die acteursaanleg - hij uit zich bij
Messchaert's zingen in de staag wisselende uitdrukking van zijn gelaat. Maar anders
dan bij die zangers, voor wie mimiek een welkom hulpmiddel is, om het uiterlijk
effect te versterken. Bij Messchaert heeft het gelaatsspel niets opzettelijks en kan
dat ook niet hebben, doordat het wordt bepaald door de aandoeningen, die in zijn
zang tot uiting komen, doordat het dus ‘van binnen’ ontstaat en met die aandoeningen
gelijktijdig waarneembaar wordt en ze helpt herkennen.
Men lette op Messchaert's gelaat, wanneer hij Schumann's liederencyclus
D i c h t e r l i e b e of de M ü l l e r - L i e d e r van Schubert zingt, op een plotselinge
guitige opflikkering zijner oogen, die door hun levendigen opslag en hun helderen
kijk er ‘karakter’ aan geven, of op een lijdenden trek om den mond, al naarmate
blijgeestigheid of smart het oogenblik beheerscht. En dat deze mimiek een werkelijk
spontane is, niet een tevoren berekende kan zijn, het moet den nauwkeurigen
opmerker blijken uit de verschillen in Messchaert's gelaatsspel bij de voordracht
van hetzelfde lied op twee achtereenvolgende avonden.
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De acteursaanleg in Messchaert is het waarschijnlijk geweest, die den jongen zanger
aanvankelijk naar de opera drong. Ik kom hier aan het verhaal zijner carrière, waarbij
veeleer hoofdzaak is d à t , dan w a n n e e r hij geboren is. Voor wie dit niettemin
een onontbeerlijke vermelding achten in een ‘biografie’, zij geboekstaafd, dat
Messchaert den 22sten Augustus 1857, op een Zaterdag, te Hoorn voor het eerst
zijn stem deed hooren, zonder daarmee echter reeds toen aanleiding te hebben
gegeven tot eenig vermoeden, dat een zanger in hem vaardig was, die eenmaal
allen, voor wie muziek meer is dan klank, zou verrukken. Zijn vader dreef te Hoorn
een ijzerhandel en was voorzitter van de zangvereeniging ‘Sappho’. In den
familiekring der Messchaert's werd de muziek met liefde beoefend, zonder dat er
nochtans sprake van was, dat de drie zonen des huizes, die ieder een instrument
leerden bespelen onder leiding van den heer Utermöhlen, ‘Sappho’'s directeur, Johannes viool - er later een bestaan mee zouden trachten te vinden. Hun was een
minder wisselvallige toekomst toebedacht, en Johan, nadat hij de lessen aan de
Hoogere Burgerschool had gevolgd, kwam op 16-jarigen leeftijd in de leer bij den
bloemist en boomkweeker Van Zoest te Arnhem. ‘De blommetjes’ trokken hem
echter slechts eenige maanden plichtmatig aan, zijn hart trok meer en meer naar
de muziek, en de vioollessen, die hij bij den bekenden muziekdirecteur H.A. Meyroos
nam, versterkten dien ‘trek’ ten slotte tot dien graad, dat de jeugdige bloemist, mede
doordat zijn muzikale aanleg door Meyroos boven bedenking werd geacht, van zijn
vader vergunning kreeg, geheel in de toonkunst ‘op te gaan’. Toen volgde weldra
de ‘ontdekking’. Messchaert speelde als tweede violist mee in het orkest van Meyroos
en in het orkest van de destijds door Meyroos
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te Arnhem geexploiteerde Duitsche Opera, en was werkend lid van de eveneens
onder de leiding van Meyroos staande zangvereeniging. Hij woonde ten huize van
dien muziek-directeur, die hem al te Hoorn had leeren kennen, en maakte er gaarne
muziek voor het aardig tweejarig zoontje des huizes, dat wil zeggen hij zong het
wat voor en placht zichzelf dan met pizzicati op een altviool te begeleiden. Bij één
dier séances, waarin de kleine altijd veel plezier had, trof mevrouw Meyroos de zang
van den jongen man zoodanig, dat zij uitriep:
- Maar Johan! Je hebt een heel goede stem!
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En Meyroos zelf constateerde hetzelfde. Hij vertrouwde Messchaert, die bij hem
ook in de theoretische muziekvakken studeerde, bij een uitvoering van Schumann's
R o s e P i l g e r f a h r t de vertolking der bas-partijtjes toe, en het succes was zóó
groot, dat van alle zijden Messchaert de raad gegeven werd, zijn vioolstudiën te
staken
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en zich aan den zang te gaan wijden. Dergelijke aansporingen richtte men opnieuw
tot hem, nadat hij kort daarna in een bijeenkomst van den Nederlandschen
Protestantenbond eenige geestelijke liederen met begeleiding van orkest
voorgedragen en daarmee de verwachtingen, bij zijn debuut gewekt, ook in het
meer subtiele liedgenre had bevestigd. Een uitvoering van Mendelssohn's oratorium
E l i a s , in 1876, waarin Messchaert de omvangrijke titelpartij met buitengewoon
goeden uitslag zong, besliste eindelijk definitief over de vraag, welke richting in de
toonkunst hij zou volgen. Hij zou zanger worden, Meyroos verkreeg er papa
Messchaert's toestemming voor.
In 1877 begon Messchaert zijn zangers-loopbaan aan het Conservatorium te
Keulen als leerling van den toentertijd ook in ons land gunstig bekenden tenor Karl
Schneider, en tegelijkertijd bleef hij er werken aan zijn verdere muzikaleontwikkeling:
bij den concertmeester Japha zette hij zijn vioolstudiën voort, Ferdinand Hiller maakte
hem vertrouwd met de hem door Meyroos nog niet onthulde geheimen van harmonieen compositieleer.
Anderhalf jaar bleef Messchaert te Keulen. Toen ging hij naar Frankfort a.d. Main.
Daar werkte als leeraar aan het Hoch'sche Conservatorium de vermaarde
liederenzanger Julius Stockhausen, en door hem werden de grondslagen gelegd
voor die hoog-artistieke ontwikkeling, welke Messchaert heeft doen worden de
universeele zanger: de zanger met de ideaal geschoolde stem en den smetteloozen
stemklank, de voordrachtsmeester met schijnbaar onbeperkte beeldingskracht.
Aan het Conservatorium te Frankfort was geen dramatische klasse, en de jonge
zanger, wiens aanleg en hart hem destijds naar de opera drongen, vertrok naar
München, waar aan de Koninklijke Muziekschool voor de vervulling van zijn
verlangens de mogelijkheid bestond. Hij studeerde er verscheidene rollen van het
opera-repertoire in: Sarastro (Z a u b e r f l ö t e ), Plumket (M a r t h a ), Rocco
(F i d e l i o ), Bertrand (R o b e r t d e r T e u f e l ).
Hoewel hem, nadat zijn muzikaliteit was opgevallen, wel te verstaan gegeven
werd, dat de betrokken autoriteiten zijn vaste medewerking als lid van het
Hofopera-gezelschap gaarne zouden aanvaarden, achtte Messchaert het toch
wenschelijk, geen engagement bij de Hofopera te München aan te nemen, daar hij
in zijn bescheidenheid opzag tegen het werken naast illustere opera-kunstenaars
als Vogl en Kindermann. Hij zou dus trachten, elders een engagement te krijgen
besloot, maar, vóór den eersten stap op den weg van den opera-roem te zetten,
eerst nog een bezoek te brengen aan zijn familie. Voor hij München verliet, om dat
voornemen uit te voeren, kwam de kink in den kabel, die zijn loopbaan een heel
andere richting gaf.
Het was een brief van Daniel de Lange, den Amsterdamschen muziekdirecteur,
inhoudend het verzoek, hem te helpen bij de uitvoering van in dien tijd in ons land
weinig bekende composities van Sweelinck, Hobrecht en andere Oud-Nederlanders,
waarvoor een a cappella-koor was opgericht. Messchaert nam de uitnoodiging aan
en werd een geduchte steun in bedoeld koor, dat een Europeesche vermaardheid
heeft verworven.
Voor Messchaert's loopbaan is dat echter van minder beteekenis dan het feit, dat
het aannemen der uitnoodiging hem, echt Nederlander als hij steeds gebleven is,
weer nauwer verbond aan het vaderland. Tal van aanzoeken, om mede te werken
aan concerten te Amsterdam, droegen bij tot het besluit, om den operaplannen en
Duitschland vaarwel te zeggen. Messchaert vestigde zich metterwoon in de hoofdstad
en verwierf zich door zijn weldra vrij drukke concertpractijk een zich al verder
verbreidende reputatie om zijn mooie stem, zijn voortreffelijke methode van zingen
en zijn muzikaal-nobele voordracht. En het bestuur van de afdeeling Amsterdam
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van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst oordeelde het nuttig en een
daad van verstandig
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beleid, aan een zoo veelzijdig begaafd zanger de opleiding van de leerlingen voor
het vak solozang aan de Afdeelingsmuziekschool toe te vertrouwen. Een daartoe
strekkend voorstel werd door Messchaert aangenomen en nog voor het einde van
1881 - het jaar, waarin hij aan de uitnoodiging van Daniel de Lange gevolg had
gegeven - begon hij zijn leeraarsambt uit te oefenen. En met zijn naam als zanger
groeide zijn naam als zangpaedagoog. Stelden zich al dadelijk een vrij aanzienlijk
aantal aspirant-zangeressen en -zangers onder zijn leiding, toen twee jaar na zijn
eerste optreden als leeraar, op zijn initiatief en dat van Daniel de Lange, Julius
Röntgen en Frans Coenen, te Amsterdam het Conservatorium voor Muziek was
opgericht, nam dat getal voortdurend toe en werd Messchaert één van de meest
gezochte zangpaedagogen des lands. Zijn practijk als docent breidde zich ten slotte
zoo sterk uit, dat het hem ondoenlijk werd, ze bevredigend te vereenigen met zijn
optreden in concerten en liederavonden. Bovendien leed zijn stem van het vele
‘aanschouwelijk’ onderwijs geven, en ten slotte oordeelde Messchaert het ingevolge
een en ander noodzakelijk, dat de paedagoog zoo goed als geheel zou plaats maken
voor den kunstenaar. Hij nam ontslag uit zijn ambt als leeraar aan het Conservatorium
en beperkte zich verder tot het geven van privaatlessen.
Bij het volgen van de biografische lijnen in Messchaert's ontwikkeling tot
zang-kunstenaar wordt zijn wonderlijke veelzijdigheid verklaarbaar. Messchaert is
van huis uit een uiterst muzikale en dichterlijke natuur, die bij de volharding en de
studie, reeds in de ‘Wanderjahre’ getoond, wel tot groote rijpheid komen móest.
Maar er is een omstandigheid, die er toe meewerkte, deze rijpheid tot het bijna
volkomene te doen wassen: de omstandigheid, dat Messchaert zijn zangstudiën
begon, toen reeds de grondslag was gelegd voor zijn eigenlijke muzikale
ontwikkeling. Waar de meeste anderen aan stemvorming en verdere technische
onderdeelen hun eenige zorgen hebben te wijden, zoodat bij menigen zanger begrip
van het hòe ver gaat boven begrip van het wàt der reproductie, en bij hem dus van
een mechanische ontwikkeling in hoofdzaak sprake is, terwijl hij verder òf
aangewezen is op eigen muzikale intuitie of de opvattingen van anderen copieert vond Messchaert in de reeds gelegde grondslagen al dadelijk de middelen voor het
regelen van zijn persoonlijke opvattingen en de uitvoering daarvan. En vooral het
toeval, dat hem de viool in handen gaf, is hem gunstig gezind geweest. Want juist
de viool, de instrumentale ‘belichaming’ der menschelijke stem, kan uitermate
influenceerend werken als ‘zingend’ voorbeeld. Het is bewezen, dat die zangers,
welke hun kunstenaars-loopbaan als violist begonnen, de beste ‘muzikanten’ zijn
geworden.
Messchaert's muzikale veelzijdigheid heeft gelegenheid gehad, zich ook op andere
dan de reeds besproken gebieden te uiten: hij is de componist van eenige liederen,
van een Romance voor viool en piano, van een mannenkoor (‘Es war ein König’)
en hij bewerkte voor de Amsterdamsche Liedertafel E u t e r p e Löwe's ballade D i e
H e i n z e l m ä n n c h e n voor mannenkoor, toen hij directeur was van die vereeniging.
De tijd, dien hij directeur van E u t e r p e is geweest - hij volgde als zoodanig in
1883 G.A. Heinze op - is een merkwaardige tijd geweest in de geschiedenis van
den mannenzang ten onzent. Het zangpaedagogisch talent van Messchaert, zijn
begrip van voordragen, alsmede zijn toen aan den dag tredende begaafdheid, om
zijn intentiën door een koormassa raak te doen uitspreken, maakten van E u t e r p e
weldra het mannenkoor, dat door klankhoedanigheid zangvaardigheid en
voordrachtskunst in ons land ongeëvenaard stond. De concerten, in die periode
gegeven, leverden fijner dan het ‘bekend’ liedertafelgenot, en E u t e r p e werd een
gevreesde en onoverwinnelijke mededingster op zangwedstrijden. De geheel
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‘aparte’ zang dezer liedertafel trok de aandacht in mannenkoorkringen en hij zou
zeker van gunstigen invloed zijn geweest op den mannenzang ten onzent, indien
niet Messchaert ook zijn dirigentschap aan zijn al drukker wordende zangerscarrière
had moeten offeren. E u t e r p e is aan de gevolgen van zijn heengaan kort daarna
ontslapen.
Messchaert, de Meester van het Lied, is in zijn eigen land even hoog geëerd als
daarbuiten. Zijn komst bereidt, waar zang geliefd wordt en gevoel voor in muziek
verklankte aandoeningen leeft, vreugde. En in Europa is er wel geen stad van
beteekenis, waar men zijn lied- en zijn solovoordrachten in oratorium-uitvoeringen
niet waardeert als de uitingen van hoogste zangkunst. Hóógste, wijl zij onafhankelijk
is van de behandelde stof. Messchaert schenkt ze in het klassiek oratorium even
‘gemakkelijk’ als in de onrustiger bewogene, hedendaagsche composities van dien
aard, zooals hij de liederen van Beethoven (zijn voordracht van den cyclus A n d i e
f e r n e G e l i e b t e is in zulk een graad van innigheidsvertoon nog niet geëvenaard),
Schubert, Schumann en Brahms met even veilige zekerheid ‘herschept’ als die van
Mahler, Richard Strauss of Oskar Posa. Zijn aandacht blijft immer gewijd aan het
Nederlandsche lied, hoewel hij terecht om nationalistische en chauvinistische
overwegingen daarbij zijn artistieke kieskeurigheid niet prijsgeeft. Op de programma's
van zijn liederavonden in ons land (hier doemt het karaktervolle beeld van zijn
subliemen begeleider Julius Röntgen op!) kwam herhaaldelijk een ‘Nederlandsche
afdeeling’ voor met sporen van een voorkeur voor boertige Oudhollandsche liederen.
Messchaert is sedert 1900 onze landgenoot niet meer. De behoefte van zijn voor
straffe temperatuurswisseling zeer vatbare stem aan een milder klimaat dan het
onze, deed hem besluiten ons land te verlaten. Eerst ging hij te Wiesbaden wonen,
daarna te Frankfort, waar hij aan het Hoch'sche Conservatorium weer een werkkring
als paedagoog meende te zullen vinden, die èn met zijn door een nierziekte tijdelijk
beperkt optreden in concerten vereenigbaar was, èn bevrediging zou schenken aan
zijn verlangen, jongeren te vormen naar zijn artistiek beeld. Maar die bevrediging
vond hij er niet, en de ziekte heelde bovendien bij de sedert toen - ongeveer negen
jaar geleden - trouw gevolgde vegetarische leefwijze. Messchaert verhuisde naar
München. 's Zomers, in het nabij gelegen Garmisch, zijn geregelde ‘villégiature’,
stelde hij zijn zangpaedagogische ervaring ter beschikking van eenige uitverkorenen,
wier aanleg en talent voor hem buiten twijfel stonden. 's Winters reisde hij weer door
de Europeesche landen voor de gretig aanvaarde deelneming aan concerten. In
dien tijd is de klacht ontstaan van Messchaert's onbetrouwbaarheid in het nakomen
van toezeggingen van optreden in concerten. De teleurstelling, als zij zich herhaalde,
baarde gemakkelijk wrevel. Maar Messchaert zelf voelt de noodzakelijkheid van
afzeggen pijnlijker misschien dan de andere belanghebbenden, doordat zij meestal
wordt uitgelokt door de zooeven genoemde gevoeligheid zijner stem voor
temperatuursverschillen. Tot op Capri heeft hij eenige jaren geleden genezing
moeten zoeken tegen een hardnekkige catarrhale aandoening.
Sedert het begin van dit seizoen woont Messchaert te Berlijn als gevolg van zijn
benoeming tot professor aan de Königliche Hochschule für Musik, welke benoeming
hij aanvaardde niet alleen om de pecuniaire voordeelen, aan het ambt verbonden,
maar ook om de betrekkelijke vrijheid, welke het hem laat voor optreden.
Zijn levenstaak, mede-gevoeligen gelukkig te maken met zijn heerlijke gaven, zij
nog lang niet beëindigd. In dankbaarheid gedenken zijn tijdgenooten Johannes
Messchaert, den ‘meesterzanger’, die tonen vindt voor alle aandoeningen.
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Jules de Bruycker
door Karel van de Woestijne.
Het is haast vijftien jaar geleden. Veel meer dan gelijkheid in den maatschappelijken
stand of van de dagelijksche bezigheid, in den ouderdom of in den ondergrond der
gevoelens, in persoonlijke neigingen of eigen behoeften, had, te Gent, onder
sommige jongelieden, waarvan de jongste zestien jaar oud kon zijn en de oudste
naar de dertig ging, eenzelfde geest van opstand, eenzelfde zucht naar
onafhankelijkheid, eenzelfde liefde voor de toekomst, gekweekt eene onderlinge
genegenheid, die voor enkelen, door de omstandigheden geholpen, werd verknochte
vriendschap. Ik had het geluk dien tijd mee te leven. Het was er eene van
overweldigende geestelijke werkzaamheid. Wij hunkerden naar vrijheid, en wonnen
ze door daden, die ons thans verbazen, en toen ten tijde voedden met den angst
en de wilskracht van elk oogenblik.... Heel jong al, had ik mij bezeten gevoeld van
den daimoon der rechtvaardigheid, en der bandeloosheid tevens. Ik duldde den
breidel niet, en zag hem onwillig door anderen dragen. Vroeg verweesd van een
vader, waar ik hartstochtelijk van hield, en die begrepen had, voelde ik, wat daar
schuilde achter de bedeesdheid van een knaap, die nooit speelde en zich een
chimerische werkelijkheid opbouwde uit de talloosgelezene boeken, leefde ik, in
eene norschbewaakte, onaantastelijke en monotone eenzaamheid der gedachte,
voor stoute idealen van niet-goed-afgebakende maar imperieuze hervorming, en
vooral van doorslaande onontkomelijke vernieling der bestaande orde. Zelf zeer
ordelijk voor eigen wezen, naar eigen persoonlijkheid, leed ik er onder, dat anderen
- en zij verzetteden zich niet! - onder de orde der aanvoerende maatschappelijke
standen te lijden hadden. Zonder eenig systeem aan te kleven, (ik was nog te jong,
en het begrip ‘systeem’ alleen vervulde mij met heiligen afschuw) had ik, te schuw
en te afgetrokken trouw aan mijne innige gevoelens, aan wat ik als 't rijkste reeds
wist van mijn bezit: mijne voor ieder vreemde gewaarwordingen. - had ik, door een
zachte beslistheid en den binnenbrand mijner overtuiging, ook misschien door eene
apostolische wijding, waarvan ze zeker voelden de oprechtheid en den
mededeelbaren drang, sommige schoolmakkers gemaakt tot meer-schreeuwerige,
meer-positieve, rechtstreeks-doortastende proselieten. Ik had, toen reeds, verzen
gepubliceerd in ‘Van Nu en Straks’, in een tijd dat deze publicatie eene crisis van
acuut nihilisme doormaakte. Zelfs de Vlaamsche Beweging, ons heilig, werd er niet
in gespaard. De zeventien jarige, die ik was, werd, tegenover professoren, de
kampioen van Vermeylen's ‘Kritiek’. Mijne.... volgelingen, - drie-vier mijner kameraden
waren dit in alle werkelijkheid geworden, - bevestigden onze negeerende overtuiging
op zulke uitdrukkelijke wijze, dat de school-overheid eraan dacht, tegen ons
‘maatregelen’ te treffen. Mijne vrienden werden gewaarschuwd, dat de
‘revolutionnaire geest’, door mij aangeblazen en door hun ijver gevoed, tegen hen
zou keeren. Men dreigde ons met verbanning. Men wilde me zelfs meewerking aan
‘Van Nu en Straks’ verbieden. Het kon alleen mijne overtuiging bevestigen, dat alle
overheid belemmering in zich hield van ontwikkeling der persoonlijke eigenschappen,
neigingen en drijfveeren. Onze instinktmatige opstand vond er redelijke beweegreden
in. Ons anarchisme vond er-in verdediging. En was ik in allen ernst gaan lijden
onder, gaan twijfelen aan mijne mooie theorieën, die aldoor maar afbraken en geen
opbouw, geen nieuw gebouw beloofden: te weten, dat ik werd ‘vervolgd’ - en dit
was inderdaad werke-
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lijkheid, - sterkte mij in een gedrag, dat lengerhand de rugge-steun der oprechtheid
begon te verliezen.

PATERS-HOL (ETS).

Bekommerd toen - als nog - om alle kunst, bezocht ik ook de teekenacedemie,
te dien tijde. Ik ontmoette er een groep jonge schilders en beeldhouwers, die op
andere gronden, en zelfs op gebrek aan grond, kweekten zelfde opstandige
verzuchtingen. Enkelen ervan waren eenvoudig werklieden. Over-dag had ik ze
vaak in hun witten wapperkiel, hoog op gevaarvolle ladders, loodwit zien strijken
over blinkend-steile huisgevels. Anderen sneden guirlanden en leeuwen-koppen in
de houten paneelen, hun door meubelmakers toevertrouwd. Van anderen nog
droomden de kleinburgerlijke ouders, dat ze, hun academie-tijd voorbij, een mooi
dag-loon verdienen zouden als decoratie-schilder; en deze laatsten, die over-dag
de schilderklas mochten bezoeken, droegen lang haar.... Heel deze jeugd koesterde
in zich de diepste kunst, de hoogste artistieke inzichten. Nu en dan haalde zij wel,
met naaistertjes en zelfs verloren vrouwen, eenige gemeenheid uit. Maar de eene
had, op de deur van het smalle kamertje, dat hem tot studio diende, geschreven:
‘Tristis est anima mea usque ad mortem’. De joviaalste had me een latijnsch op- of
onderschrift gevraagd voor een ‘Tuin der Weeën’, die hij, meen ik, nooit heeft
geschilderd, maar waar hij van sprak met respekt. Aller-hoogste bewondering ging
naar den ouderen Minne, hun aller inspirator, die zij soms, klein en forsch, tamelijk
slordig in zijn grijs-wollen trui, staroogend over straat zagen gaan, het gouwsche
pijpje tusschen de tanden. Elke ontmoeting werd eerbiediglijk medegedeeld. Waarbij
ieder gelegenheid vond, om over eigen idealen uit te wijden..
Ook deze jongelingschap was met overtuigde en overweldigende
hervormings-plannen vervuld. Misschien omdat zij, artiesten, door arbeids-dwang
onder de symbolische roede van een meester-gast hun scheppings drang onderdrukt
gevoelden; misschien omdat zij wisten, dat oudere kunstenaars, waar ze
bewondering
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voor hadden, hun op het anarchistische pad waren voorgegaan; misschien omdat
zij meê móesten in het opstands-tij, dat toen gansch Latijnsch Europa opzweepte
en neerrukte; misschien eenvoudig, omdat ze Gentenaars waren, en de Gentenaar
- ik schreef het hier in een opstel over Theo van Rijsselberghe - door geboorte-recht
onder de koorts der Vrijheid mag lijden: zij werden, met even sombere geestdrift
als de beter onderlegde, de meer geleerde ‘partijgenooten’, die we waren, wij
studenten, bezeten van den geest der omwenteling; met vromere aandacht nog
lazen zij Kropotkine en Grave, Reclus en Hamon; zij verslonden ‘Les Temps
Nouveaux’ en vergaderden graag in het kraaknet herbergje, waar een dik en
door-braaf man, die de waard was, en veel had omgegaan met de ‘compagnons’
van Frankrijk en elders, vertelde van hunne theorieën, hunne wederwaardigheden
en hunne gevangenissen.
Met een dier schilderende jongelingen was ik weldra vertrouwelijk bevriend. Hij
heette Julius de Praetere. En in zijn werk-plaats is het, dat ik de kennis maakte van
een geestes-verwant, die eenige jaren ouder was, en zich noemde: Jules de
Bruycker.
***

PATERS-HOL (ETS).

Deze werk-plaats: zij was in het Paters-hol.
Dit woord van Middel-eeuwschen klank, oproepend op-een gepakte duisternis
die naar geen uiteinde leidt, en donker gemompel, aanhoudend, van biddende
monnik-stemmen; angst-wekkend dreigement en verlokking van al wat monotoon
blijft duren en altijd onbekend zal blijven; brutaal erkennen van een onbegrepen
werkelijkheid, die weegt op uwe vrees en waar vergeefs uw oordeelvermogen tegen
worstelt.... Gent is vol van zulke wijk-namen. Gij hebt er het Luizengevecht, vol
woest en geniepig gepeupel. Gij hadt er den - verdwenen - Kattenberg, waarlangs
door den nacht, woedende of laf-bejegende sletten miauwden. Gij vindt er, in 't
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een beluik, waar galgen-aas, dat het gevangenis-anonymaat
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DE VEERLE-PLAATS (ETS).

heeft gekend, blijft bekend onder en woont achter bloot een cijfer. Siberië is de naam
van een straat, waar in zwarte hoeken huist de kilste miserie. En zoo weet de
Gentenaar, zonder redeneeringen en zonder opzet haast, op voorhoofd en ledematen
zijner stad een naam-ijzer te stempelen, dat er onuitwischbaar-profetisch de
bestemming en beteekenis van alle eeuwen, voor alle eeuwen in brandde als in
roosterend vleesch....
Dit Paters-hol nu: het kan bijna tien eeuwen oud zijn, zooniet in werkelijkheid, dan
in oorsprong. Van toen Diederik hier, in de plompheid van een midden-toren, den
grond-slag lei van den loomen burcht, waarop ten Jare der Vleesch-wording
MCLXXX, zijn zoon Philippus, comes Flandrie et Veromandie, binnen een vier-lobbig
vak den datum der voltooiing mocht laten bijtelen, en die thans recht nog, heeten
blijft het Gravenkasteel, - van vóór de elfde eeuw zal, om den burcht en binnen de
Zeven Brugskens die het in een ring van water sloten, het volk der laten zich hebben
gevestigd, dat der latere vrije mannen, en dan der geestelijkheid en klerken. De
kloosters dezer laatsten, gebouwd en verbouwd aldoor in een dichten kreits van
blinde en doove muren, onmiddellijk onder den dubbelen vuist-stoot, hemel in, der
ingang-gaping van 't kasteel tusschen hare hard-hoekende torens, met de
loerendsmalle kijk-gaten en de onbereikbaar-hooge kanteelen; gescheiden nauw
door de slanke lenigheid van geniepige stegen, de welkome ademing van een rond
pleintje en de vochtige aankleving der krotten, die leefden van het geld, den afval
of de noodwendigheden der paters: zoo stonden zij hier, de kloosters, vierkant en
gesloten op hunne naarstige nijverheid en hun ijverig gebed. Zij waren in hunne
aaneen-geschouderde macht, een geweld, dat, te onderdanig en onderdoend, te
beter begluurde en te beter begleed die des graven, ter andere zijde....
Dit geweld heeft niet tot op heden geduurd. Het week en liet alleen achter het
winkelhoudend volkje, dat niet gaarne scheidt van een gevestigd zaakje. Want van
eeuwen her blijft hier hun zuinige en geld-stapelende geringheid voort-woekeren
op nooden en
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BEESTEN-MARKT IN EEN KLEINE STAD (AKWAREL).

begeerten van 't luizig volkje dat nestelt hier omheen. Van eeuwen her pronkt dit
raam met het opschrift: ‘De Drie Valsche Dieren’, bedoelend de Slang, de Kat en
de Vrouw. Getuigt die naam van hun ver ontstaan, het winkelken van kolen-koopman
als van groenten-venter, van komenij als van oude kleeren bewonen duisterheden,
waar eveneens sedert geslachten gelijkaardige waren stinken. Sommige namen,
eveneens geslacht aan geslacht herschilderd op roestigknarsende uithang-borden,
wijzen, symbolisch, op de niet-aantastelijke veranderlijkheid van het ambacht dat
men sedert altijd hoort hameren, kreunen of geheimzinnig zwijgen achter de
gevelkens: zoo heet er een schoenmaker, voor alle tijden, Pede. En ik weet niet
waar de smalle straat, die tusschen de gore, overhellende trap-huizen, dezen wijk
binnen leidt, haar naam aan dankt; maar zij heet, grotesk en war-zinnig als een
middeleeuwschen spuwer aan een kerk-toren: Korte-Kalversstege.... Werd de
krochtige wijk aldus woon-oord, hoofdzakelijk, van rugge-krommende ambachtslui,
die uitoefenen zittenden stiel; van gierige en beleefde winkelierkens die 's Zondags
pralen; van schurftig gepeupel dat schreeuwt en verstoken leeft en waarvan talloos
het kankerig kroost is; - waar rijst, tusschen de grauwe, scheeve en schotse wisseling
van portaalkens, ramen en stoepen, de schijnheilige glans van enkele al te witte
burgershuizen, -; ging hier achter de spinne-raggen der vensters, dag en nacht eene
geniepige ontucht leven in donkere herbergjes, waar men, voorbijgaand, dronken
mannen hoort brallen, wijven tieren en schateren, en, als plots stilte invalt, venijnig
gas-licht suizen, en waar de lompe laarzen van bronstige bezoekers of verveelde
nachtwakers galmend de deur aanbonzen; - werd dit binnen 't onverschillig
geroezemoes der nieuwere stad en haar breede, luchtige straten verstoken
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als een eiland van verholen, onopgemerkt en zeer vreemd leven, een eiland door
niemand betreden dan wie tot dit leven hoort: niettemin bleven, boven deze geloken
geniepigheid en deze wriemeling die naar geen hemel opziet, de kloosters bestaan,
en heffen hunne vensters boven de huisjes uit, tot op hoogte der kijk-gaten van het
Gravenkasteel. Wel gonzen zij niet meer van gebeden.

DE PRONDEL-MARKT (ETS).

De paters weken. Zelfs alle monacaal uitzicht verdween. Zoo de cellen der vroegere
Vrouwe-Broeders herbergen thans, onder hoede van geestelijken, behoeftige
gezinnen van oude lieden, hetgeen haar een welbetamend en vriendelijk
begijnhofkarakter behoudt: noch de groote kapel, waar een fastueus museum van
oude verbruikskunst werd opgesteld, en minder nog deze, die, zeer goed bewaard,
werd een smidse en barsch-rinkelende ijzer-magazijn, herinneren maar eenigszins
aan ingetogen monnikenbestaan. En 't minst van al wel de kloosters, die, zonder
heel veel kosten noch eischen, langs steile steenen draai-trappen en achter lage
donkere deuren, aan de muren van gewelfde en galmende gangen en over
binnenplaatsen, waar steen-kappers hun werf en huis-schilders hun berg-zeil hebben
gevestigd, - minst van al de kloosters, die werden ingericht tot werk-plaats voor
kunstenaars met verf of in pot-aarde.
In zulk een klooster-lokaal had ook mijn vriend De Praetere zijn ‘atelier’. - Onder
een lage inrij-poort door, over de bol-hoofdige keien van een binnen-plaatsje, waar
kuipers-gezellen voegden en kromden over een stroovuur de planken, gelijkmatig
klopten de ijzeren banden erover, en heldhaftig lieten klinken, als eene uitdaging,
de gevoelerigheid hunner liefde-liederen, bereikte men,
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langs vier arduinen treden, voorbij een ruime keuken waar geel koper glom en
verbleef 't vijandig gezin van den kuiper, achter een duisterend portaalken, de dikke
deur met het kijk-raampje van de werk-plaats. Dit was de voormalige bidkapel vandit
klooster. Boven de deur zag men nog het thans geblinde, vroeger gerasterde raam,
waar-achter boetende paters mis hoorden. En aan de sluitsteenen van de vier
gewelven kon men nog onder de blauwende lagen schilfer-kalk, de teekenen
herkennen der Passie Onzes Heeren. Maar de 17e eeuw had hier een ruimen haard
aangebracht. Latere tijden hadden andere wijzigingen voor noodwendig gehouden.
Het weinig zorgvuldige volk van schilders en beeldhouwers, dat geslacht aan geslacht
hier gehuisd had, havende deerlijk muren en plaveisel van roode tegels. George
Minne, die hier enkelen tijd verbleef, wilde er zekeren dag een locomobiel herbergen,
die hij, zonder bepaalde behoefte, maar omdat hij van locomobielen hield, tegen
een spot-prijs gekocht had. Waaronder, gij begrijpt het, dit lokaal wel eenigszins
geleden had.... Toen De Praetere er woonde zag er deze zaal nogal weinig zindelijk
uit, al kwam een zielig meisje, dat als model poseerde, ze nu en dan meewarig en
zorgvuldig schoonvegen. Een klein, klein kachelken en een lange ros-ijzeren buis
moest ze 's winters verwarmen. Wij voedden het kachelken met kool-briketten, die
we, gestapeld tegen onzen buik aan, gingen koopen, bij dozijnen, een paar straatjes
om. Om dat kachelken heen zaten wij, op nogal kreupele stoelen, en rookten steenen
pijpen. Herinner u, Herman Teirlinck, die toen in Gent studeerdet, hoe wij er
krakeelden, om dat intieme kachelken, over Shakespeare-kritiek. En gij, alle andere
makkers, hoe wij er Kropotkine uitpluisden. En gij, Julius de Praetere-zelf, gij thans
Herr Direktor des Zürcher Kunstgewerbe-Museums, herinner hoe wij gloeiden voor
eene

BRUGGE.

nieuwe boekdruk-kunst; hoe wij, zonder geld en zonder zekerheid, de uitgave ‘Werk’
aangingen, die, na de eerste reeks van ‘Van nu en Straks’, al bleef zij bij haar eerste
nummer, de schoonste, en, naar druk en ornamenteering, zeker het meest
logisch-typografisch, het meest bewust-samengestelde en -uitgevoerde tijdschrift
was.... Herinnert u alleen, hoe we, (al dagteekent uit dien tijd onze enquête, herberg
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aan herberg, naar het beste Oudenaardsche bier), leefden van een onrustig maar
rusteloos, van een aarzelend maar prachtig geestesleven!....
In de zaal stond verder, midden in tafels en schilder-ezels, de logge hand-pers,
waar De Praetere zijne inzichten aangaande drukkunst verwezenlijkte. Aan lange
touwen droogden de vellen van Stijn Streuvels' ‘Lenteleven’, waarvan de eerste
uitgave hier uitging. Men schopte tegen de tobben, waarin het geschept papier te
natten lag. Zet-kasten, op den hoogen schuinen stoel,
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en de steen, waar de vormen in ramen werden geklopt, stonden aan de hooge
boogvensters, die, door hun groene en rozige ruitjes, toonden 't gedoe van de
kuipers: van den ouden vader die op zijn lompe klompen rond-drentelde en
binnens-monds pruttelde; van den rauwen Paul met de breede gebaren en den
vluggen vloek; van den glunderen Ernest, den achttienjarige, met zijn grooten neus
tegen het smalle gezicht als een stut-blok tegen een kerk-muur, en voor wien we 's
avonds minne-brieven schreven: ‘Mijn hart dobbert op het diepe meer uwer blikken’....
Soms verscheen er 't stok-oude moedertje, met een muizen-stem vermanend dat
de soep koud werd. De loggende en stil-zwijgende jufvrouw Marie verluchtte er haar
aanhoudend brei-werk. De stroo-vuurtjes vulden met een stikkenden zwarten rook
de lucht, die steeds doorzinderd was van klokken-gezang, over de lange,
onoverzienbare korteling en brokking der vuil-roode daken.
Wij zaten er, sponnen er discussies uit zonder einde, en herleidden tot een
minimum de opgelegde dag-taak. Boven ons hoofd zong een jankend harmonium
de verzuchting uit van een ander schilder, die hier ook zijn werk-plaats had, deftig
was, en uitnemend huis-vader. Soms hoorden wij, van op de tweede verdieping
naar beneden, steenen trap aan steenen trap de lange beenen springen van ‘de
Kalle’. Het was een warzinnige dompelaar, die men om zijn aanhoudend gesnap,
Vlaamsch en Fransch dooreen, aldus had genoemd, want kalle beteekent ekster.
Met zijne vreemde star-oogen in het bleeke hoekige gelaat onder de verwarde
sluik-haren, met zijn kwijlenden mond, zijn trillenden haviks-neus, zijn sprietigen
baard; met zijn kromme gestalte van honger-lijder, zijne beenen in de gerafelde
broek en de gapende schoenen, zijne over-lange armen, waarvan de eene, roode
en doorkeende, hand een roestigen revolver en de andere een gebarsten water-pot
droegen, verscheen hij in het deur-gat, bromde: ‘De ros! Zij heeft me weer van heel
den nacht geen rust gelaten!’ en verdween even schichtig als hij gekomen was.
Want deze arme man, die ook een schilder was, leed aan vervolgings-manie. Zijne
nachten waren bevolkt met vampyrs. Eene onbekende vrouw, zei hij, hield
aanhoudend op hem eene lens gericht, die hem brandde, hem dwong uit bed te
springen, bloot-voets over het plaveisel te loopen. Soms hield hij het niet uit, schoot
zijn plunje aan, en ging zijn wederwaardigheden vertellen aan de gemoedelijke
nachtwakers van den wijk, die hem kenden, hem moed inspraken, en met hem
pijpen rookten. En dit was een der trouwste bezoekers van De Praetere's atelier,
waar hij zich warmen kwam en zijn ergsten kwel-geest ontmoette: Jules de Bruycker.
***
Deze was toen nog een behangers-gast. Tusschen twee karweitjes in sprong zijn
geel over-jasje soms binnen. Zijn krentenoogen loerden, zijn wip-neus snoof de
lucht op, zijn mond was vol anecdoten. Deze waren van nogal bijzonderen aard. Zij
vonden aanleiding in lokale typen en aangelegenheden. De Bruycker wist ze te
kruiden met een zeer eigen geest van toegevend sarcasme; hij vertelde ze in een
zeer bijzondere taal, waar de teekenende, etsende, bijtende Gentsche uitdrukking
bij aangedikt werd als door een zwaren en lichtenden klodder verf, die den toehoorder
in 't aangezicht sloeg als een plotsche modder-spat. Hij was weinig rustig; hield
nooit stil. Daar wij zaten op onze stoelen, was dit hem gelegenheid tot het schetsen
eener vlugge caricatuur. De geheel baardelooze, die ik toen was, werd als zeer
mageren kapelaan geconterfeit. De forsche De Praetere werd voorgesteld als
worstelaar; zich-zelf teekende De Bruycker onder de beweeglijkheid van een aap.
Aldus versnipperde hij, rechts en links, schatten aan diep-gaande, wroetende,
snijdende, onbarmhartige opmerkings-gave, en deze openbaarde
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hij in schetsen, die, joviaal als zijn woord en zijn lach, waren vol sarcasme, en ons,
die hem kenden, den tragischen grond lieten raden, waarop de mistroostige kunst
en het negeerende leven berustten van den jongen man, die geen uitweg zag, geen
uitweg zocht, en, had hij dien gevonden, hem misschien uit moeheid,
onverschilligheid of doorgedreven verzet den rug hadden toegekeerd. Aldus was
deze, in schijn, dubbel, terwijl de lichtheid van zijn toon niet was dan een blijden
sluier over veel mistroostigheid.
Want van ons allen, die evenals hij overtuigd waren van al de wan-toestanden,
waar onze tijd onder leed, maar in ons den dwang naar een heilzamen strijd, de
noodzakelijkheid eener bevrijdende daad gevoelden, - wat zijn wij thans mak
geworden! - van ons allen was De Bruycker de eenige, die er zich mee vergenoegde,
de wonden te ontblooten, ze even te vergrooten, waar dit zijn genoegen was, ze
dan met den geïnteresseerden blik na te gaan van den anatomist, om ze daarna
zijn rug toe te keeren, schokschouderend bewust dat hij ze niet genezen kon, en
met de overtuiging, dat men hem niet vragen zou, als dokter te fungeeren. Zoo had
hij, die uiterst gevoelig was, achter een muur van ‘blague’ en heroïsche ironie, veel
weelderige teerheid en veel mededeelzame edelmoedigheid gesloten; de deur, die
tot de kelders toegang gaf van zijn innigste innerlijkheid, werd heel zelden geopend,
en dan nog op eene kier zoo klein, dat nooit de glans naar buiten drong van de
heilige lamp die daar brandde. En hij had, tot verweer misschien, en om eigen
weemoed en eigen gewilde ellende te sarren, verkozen al het leelijke om hem heen
uit te drukken zoo grotesk, dat de voorbijganger er zeker
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om lachen zou, en slechts hij, die er bij stil bleef staan, er al de hachelijke tragiek
van begreep....
Het is in dien tijd, dat De Bruycker, op aandringen van zijne vrienden, zich met
minder onverschilligheid aan het werk zetten zou. Stof-onderwerpen waren er
genoeg. Gent is vol rabelaisiaansche grootschheid. Sommige dagen zijn enkele
straten en pleinen vol van zulk eigen-aardige beweging, van zulke Jan Steen-drastiek,
van zulke epische gemeenheid of spot-wekkende miserie, dat zij den vreemdeling
verbluffen, eerst wel eenige walg verwekken voor een al te breed-uitflappende
grofheid, eene al te overweldigende leelijkheid, eene al te zwarte ellendigheid, maar
weldra zijne belangstelling gaande houden, juist door het overdrevene, het
aangedikte, het brutaal-affirmatieve van woord, gevaar en daad; van opzet, uitzicht
en koppig vertoon.... De ziekte van De Bruycker - want zijn geestelijke gesteldheid
van toen durf ik wel eene ziekte noemen: straks toon ik u aan waarom, - de ziekte
van De Bruycker zou eerst voedsel vinden voor haar kille koorts in wat de Gentsche
‘outrance’ hem aan figuren en gestalten, gevallen en tooneelen boden. Hij zou ze
ontmoeten onder de gewone bezoekers van den Engelenbak en van de
Wacht-zaal-derde-klasse, aan de ‘Visch-mijn’ en op den ‘Prondel-markt’. En 't
werden, naast de armzalige voet-slepers van op straat, de schaarsche
star-luisterende, schichtig, geëxalteerde smoelen, die hoog bij de zoldering hunne
tooneel-woede bot-vieren aan
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gillende tenors en de weinig-gekleede danseresjes. Het zijn de wit-gekielde sjouwers
om den imponeerenden kachel van eene overgroote grauw-gele stations-zaal, waar
aan de muren verbijsterde boeren en sjofele meisjes in 't zwart gerijd zitten, en de
stem ontknalt die de treinen aankondigt.... En 't zijn de rumoerige, hard-bekkige
wijven, met de nijdigpuilende oogen en de paarse gezwollen handen om de ‘Visch
mijn’: aan de groote Veerleplaats, onder 't opstandig-rustig Graven-kasteel, midden
in de groenten die schetteren onder den grooten zeil-doeken paraplu, een grijs
schildwacht-huisje, waaruit krankzinnig-vlug een manne-stem reeksen cijfers uitgilt,
er om-heen de kudde der logge en beweeglijke vischvrouwen, hun blauw-beschorten
buik over eene glimmende ijzeren balie, bespiedend de glibberige vracht der
gul-geplengde pladijzen en schelvisschen, der kruipende krabben en der
pletsploffende roggen-lijken, der zilverig-glijdende kabeljauwen, der
plat-neergesmakte tongen. Zij strekken arm uit en voorlijf, de vischwijven; hun vinger
wijst van schildwachthuisje naar visch-hoop: begeerig lonkt hun oog, gereed staat
de open mond die op 't gewacht cijfer het ‘mijn’ zal roepen, dat

STRAAT-VEGER (ETS).

het koopje toeslaat; terwijl dan de ongeziene stem even stilhoudt, nieuwe manden
visch worden uitgegoten en krijschende herrie opgaat tusschen de vrouwen, elkander
verwijtend, in kleurige beeldspraak, onkieschkeurig wegkapen van de beste occasies
en al te groote vertrouwelijkheid met den verkooper... En de ‘Prondel-markt’: onder
drievoudig de lanse-priem van de lange, ijzerkleurige torens der Sint-Jacobs-kerk,
tegen de vale en vuile muren aan, in de duistere en vuilnis-hoopende hoeken;
beneden de blinde en al te wijd-open oogen der looze vensterramen en het kale en
stoffig gebladert van magere en schaarsch gegroende ahornen: over de hobbel-keien
van een anders verlaten plein, en uitgesproten, vier-armig en met rustige gezetheid,
naar de vier aanvoerende straten toe, hurkt er een schamele en drukke, vriendelijke
en brutale doening; een
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handel die onverschillig-grootgevig is bij den verkooper, en nijdig begeerig bij den
kooper; eene neering van zekere winst ter eenre, en angstige schraap-zucht te
andere zijde; een woeker-strijd tusschen onverstoorbare en schijnlijk-onverschillige
onontkomelijkheid der verzekerde winst en den hunkerenden maar dubbenden,
gretigen, en armzaligen, liefderijken en achterdochtigen angst van wie vreest gefopt
te worden, en zich 't gewenschte ziet ontgaan. Het is Vrijdag en in den ochtend. De
gele diligenties hebben, aan vette merries, de boeren aangevoerd en hunne
zuur-geurende waren, van Oudenaarde en van Deynze, van Eecloo en tot van
Ronsse toe. Tusschen den dauw aangereden van zwiepende boom-takken, hoog
boven op het rijtuig midden in de manden, waar de boter zweet binnen de
hard-ribbige kool-bladeren, de eieren bol staan onder het geruite doek, en de
gebonden kippen opstandig bewegen achter het deinende lijnwaad van de baalzak,
zijn ze van voor zevenen naar hun zaak gegaan, onder het Stad-huis, waar boteren poele-markt zijn. Maar ter elfder ure zijn deze afgeloopen. En dan laveert een
logge stoet tot waar, in een lucht van roet, spek en botermelk, mis-prijzende een
breed-sprakige verkoopers, wier armen als geweekt zijn, lange uren, in kokend
water, snijden hompen rook-vleesch en geite-kaas, reeksen worst, en smakken
reuzel. Er naast lokt, de rook-geur van bokking, de zoute zee-geur der schollen, de
zachte zalm-geur van zilveren sprot een knokige menigte van aldoor-zieke
stadsvrouwen, die bij deze spijzen een ellendigen, vratigen honger te stillen zoeken.
Bezorgde en propere moedertjes zoeken in 't geniep naar margarine. Een luchtige
slager snijdt wuivend paarde-vleesch en jufvrouwen zoowaar uit de middenstand
laten als onnadenkende Moiren of Nornen, lint en kant, aan witte en overvloedige
uitstallingen, glijden cierlijk-doorbuigend van de linkere hand in de rechtere. Een
andere geur, van warm suiker-goed, lokt de bewonderende school-jeugd, pas der
klas verlost; vergeefs echter beweegt de wapperende en wit-gemouwde arm van
den snor-eleganten verkooper. En nauwelijks gelukkiger is de man, die aan hoogen
stam en strooomhulsel, de papieren kinder-molentjes, bont van verve, voert, of deze
andere met de roode en groene ballonnetjes.... - Maken echter al deze, den
prondelmarkt uit? Nauwelijks. Het zijn de boeren niet, noch de bezorgde kleine
luijden, de nijvere huismoeders niet, en niet de school-kinderen, die maken, kort na
den middag, en als deze koopers verdwenen zijn, dat het Sint-Jacobs-plein onder
eene al late zon van eindigenden herfst - aldus stel ik het me liefst voor, - een uitzicht
krijgt, die tragisch is in zijn rust en norsch in zijne onverwachte grappigheid. Alle
drukte is weg-gerumoerd; nu heerscht eene aandachtige stilte. Er regent, als het
ware, eene geduldige oplettendheid. Allerlei uitstallingen die, tusschen de luchtige
nonchalance der slagers en de rad-sprakerige liefelijkheid der
garen-en-lintverkoopers, nederig en dicht bij de aarde gedoken waren gebleven,
ontwaken uit een verstarden en nauwelijks gemerkten slaap. Nu gaan, norsch en
kwaadaardig, maar naar het uiterlijke onverschillig en met weinig spraaks, vreemdere
dingen gebeuren. Want uit al de hoeken der stad is de horte der niet zeer rijke
verzamelaars neergezakt naar deze Sint-Jacobs-plaats, naast de bende der
hoogstbehoeftigen. Beider aard gaat gekleed in al te smalle over-jassen. En waar
de eene, in de bezetenheid zijner manie, niet te minder de schraap-zucht toont van
wie bezitten wil zooveel mogelijk aan begeerde collectie-stukken, loost de andere
zuchten van compassie om zijne eigen miserie en wil nauwelijks dingen op den prijs
van kleeding-stuk of klok, gereedschap of nog-wel-bruikbaar schoeisel. De verkooper,
hij, blijft ineen-gevouwen zitten mokken. Op de diepe laagte van een kreupele stoel
houdt hij een onverschillig toezicht over zijne waren, zorgvuldig uitgerijd op teer-doek
of baal. Lange en geerige vingers wegen vreemde sleutels, tillen naar boven de
ijzeren roosters waar roest verteert cier-
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lijke arabesken, betasten Damascus-poken of, eenvoudiger, een paar niet al te zeer
aangevreten strijk-ijzers, tenzij het een zeldzaam stel achttiende-eeuwsche romans
was of grauw-omkafte pamfletten uit de zestiende, de reeks der volledige werken
van Buffon of eene verzameling mode-platen; of nog: eene heilige relikwie, eene
bed-pan, een keizers-portret, een pannen-lap tot het poetsen der kachels, een
schutterij-uitrusting, een lamp, een revolver, een middeleeuwsch stads-register, oud
porselein, afgedragen kleederen (naar dewelke groote vraag is), muziek-instrumenten
of een koopje voorhistorisch schoen-smeer. Daarover-heen, nurks of
plots-uitscheldend in een vloed van vloekende keel-klanken, onverschillig echter
meestal, zonder ijver, en loerend nauwelijks op de armzalige gretigheid, op de
nederige hunkering en de kritizeerende begeerigheid zijner koopers, hurkt de
verkooper, stopt zijne stinkende pijp, en, met wrokkigen blik, warmt zijne handen
aan een steenen stoof, terwijl zijne vrouw nu en dan radeloos gilt, en een langen
vinger steekt onder een wollen muts en krabt, hoekig, binnenin vettig-grijze haren....
En boven dat alles jankt een redelooze nap-kruiper zijn: ‘Almenak van Snoeck!
Snoeck's Almenak!’....
***
Dit waren, naast sommige gelijk-aardige en gelijk-waardige, de onderwerpen van
De Bruycker's eerste werk: meest aquarellen, waarvan men er eene kan zien in 't
Brusselsch museum voor moderne kunst. Hij bereikte er geenszins in, noch bedoelde
het, synthetisch beeld of diepgaand mede-lijden. Gelijk de kunstenaar eigen
geestelijke armoede kleedde in licht, maar zorgvuldig sarcasme, in eene
vaak-aangedikte ironie, die de illusie kon geven, aan hem zelf, van de diepste
belangeloosheid: rem en verweer tegen gevaarlijke gevoeligheid, had hij verkozen,
zich bij bloot de caricatuur te houden, en eene uitdagende-brutale caricatuur
meerendeels. Dit was voor hem, als plastisch kunstenaar, een gevaar. Zooals de
opzettelijke aanklacht van een Forain veel van zijne kracht verliest in de gemakkelijke
en voorbedachte galgen-humor van Abel Faivre - en tusschen beider kunst aarzelde
te dien tijde die van Jules de Bruycker -, ging wel veel verloren van dit giftig indringen,
rammeiënd en toch insinuëus, brutaal en nochtans traag-insijpelend, langzaam
invretend, onmerkbaar beangstigend Gentsch stadsleven. Het anecdotische van
het gekozen geval, het analytische weergeven van het gekozen type, een zekere
kleur-armoede in de uitvoering, die weleens atmospheer uitsloot, een te gemakkelijke
overgave aan het lollige van het gegeven, dat initiale gevoel, het schrijnende der
inspiratie doodde, lieten die aanvankelijke werken niet groeien tot eene
dieper-gaande menschelijkheid. Waarbij kwam, dat zij niet uit liefde, uit een warm
hart waren gesproten. Wel was het eigen miserie, die De Bruycker naar de helden
van zijn werk had gedreven; maar hij had zich zelf te zeer besard, dan dat zijn spot
niet deze laatsten in tel, deze gedweeë minderwaardigen, die het zoo goed-moedig
verdroegen, zou straffen om die goed-moedigheid, door ze leelijker te toonen dan
ze waarlijk verschenen. Niet alleen zonder liefde, zelfs zonder haat, en alleen met
een dorre scherpzinnigheid voor wat leelijks was aan ze, waren zij als eene
koel-bloedige wraak-neming van den revolutionair, die het onvruchtbare, het dorre,
het eeuwig-negatieve van zijn opstandelijken geest had moeten erkennen: het was
hem een ironische troost; het was eene koud demonstratieve aanklacht, dat er nog
menschelijke wezens bestonden, ongelukkiger dan hij, vermits zij het niet eens
wisten. Deze pessimist had verweer en kalmte, had zelfs heul en vertroosting
gevonden in een scepticisme, dat hem het duivelsch genot zou schenken, leelijkheid
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tisch scepticisme. En dit doet, dat het, naar innige waarde, onvolmaakt moet heeten.
***
Want, niet-waar, kunst die niet op liefde steunt, pessimistische kunst die niet is
gedrenkt met menschen-liefde, kan niet stijgen tot breede algemeenheid. O, ik weet
het wel: men heeft kunnen beweren, dat ironie bij den kunstenaar een teeken der
bevrijding is, en de zekerheid van het juiste inzicht op menschen en feiten. Ironie
zou wezen de toren boven de moerassen: zoo hoog dat walmen en koortsen niet
bereiken zullen hem, die erin woont, en van waaruit hij heel de wereld over-zien
mag. Waarop ik antwoord, dat men moeilijk over koortsen en walmen oordeelt, als
men ze niet heeft ondergaan en ondervonden, of althans van nabij gezien; en dat
een overzichtelijk panorama wel een kunst-werk kan zijn, maar niet elk kunst-werk
een panorama hoeft te wezen. Waarbij komt, dat er dient onderscheid gemaakt
tusschen de soorten der ironie. Is ironie niet heel dikwijls een vorm der
sentimentaliteit, sentimentaliteit met de beenen in de lucht? Is zij niet schuwheid
voor, schuchterheid van het echtste gevoel; een schroom en een schut van het
innigste gemoeds-leven, dat vreest voor openbaarheid, zorgt voor de warme
koestering der afgetrokken eenzaamheid, en verweer vindt tegen de ruwe aantasting
der buiten-wereld in zijn schalkschheid of zijne aandikkend observatie-vermogen,
gelijk het gevoelige egeltje in zijne beveiligende stekeligheid? Deze ironie, zij bewijst
niets dan eigen-liefde, die dan toch ook liefde is; en het is haar eenig gebrek, dat
ze op egoïsme steunt. Maar veel meer nog is ze - en wie zou dit niet de hoogste
deugd noemen? - een eerbied, een heilige liefde voor wat 's menschen schoonste
bezit uitmaakt: zijn innerlijk leven, het eenige dat geheel van hem alleen is, en dat
niet altijd dient vergooid of uitgedeeld, uitgezongen of uitgesnikt; daartoe te hoog,
te broos of te edel; daartoe te schamel ook misschien en te beschaamd-armzalig;
daartoe te nederig of te trotsch. Deze ironie, zij sluit de ‘charitas’ niet uit: zij is er de
zorgvuldigste, want de diepst-bewuste draagster van; zij beveiligt, en zij voedt ze
met haar warmste harte-bloed; zij sluit ze in het rijkste tabernakel, waar.... nu ja, de
menigte, de massa haar niet klaarblijkelijk zien zal, en ze er dan ook niet zal zoeken;
waar echter, zij die kunnen begrijpen en mede-lijden, ze weten staan in haar zuiverste
heiligdom. Neen, deze ironie is geene negatie. Is ze op den toren gaan wonen boven
de moerassen, 't is omdat ze al te veel geleden heeft van paludische koortsen.
Neen, zij verloochent de liefde niet: zij heeft er alleen te veel onder afgezien, om er
zich niet tegen te verzetten, althans in schijn, helaas....
Maar er is eene ironie, die zuster is van alle nihilisme. Zij is het voedsel van wie
gekomen is tot het systematisch ‘verneinen’. Zij is het tooisel van wie in zich de ijlte
heeft gemaakt, de gesloten ijlte, waar geen lucht-stroom, geen wind, geen adem
meer gaan mag. Zij is een licht-glanzend kleed over een geraamte, dat men er
makkelijk binnenin ziet: zij, die het dragen, hebben groot genoegen, te toonen dat
ze nog alleen knoken zijn.... Want er zijn kunstenaars, die door ik weet niet welke
zelfoverschatting, eigen vernietiging bewerken en verlangen; die door eene
onbegrijpelijke hypertrophie van den zin voor zelfbeheersching, welke overslaat
naar zelf-negeeren, beheerscht worden tot een kille vervoering, welke zelfs de
gedachte van zelfmoord uitsluit. Hetzij ze hebben geleefd tot de uiterste grenzen
van alle genot - en welk hooger genot dan fel physischlijden! -; hetzij ze, als een
ever tot in den donkersten hoek van het schuil-hol door bloed-honden opgejaagd,
hebben gekend de sarrende vervolging en 't eenig-mogelijk verweer van den wrok:
eene onmenschelijke zelf-kastijding, die tegenover eigenlijken moed
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staat gelijk de oor-vijg die men zich-zelven geeft uit vrees er eene te krijgen, brengt
ze tot de ontkenning van een wereld, die ze belasteren, omdat hun
schiftings-vermogen ontbreekt en zij er niet tegen opgewassen zijn. Het komt immers
alleen aan op den graad van eigen moreele draag-kracht, weêrstands-vermogen,
normaal liefdes-vermogen van het gemoed. Deze zijn niet alleen wisselvallig: zij
zijn ook in staat tot sterkerworden en verslappen. Bij enkelen echter bestaan zij niet,
of zijn uitgeput van bij het eerste actief-bewuste ziele-leven. En deze enkelen blijft
niets meer over, weldra, dan wat Loukianos vertelt over de cyniekers van zijn tijd:
hunne eenige waardigheid bestond erin, er geene meer te toonen; hunne
menschelijkheid, die geen trots meer heeft, want geene verontschuldiging dan hunne
dierlijkheid, kunnen zij alleen nog uiten in een spot, in eene ironie, die is als een
juweel, dat te beter de aandacht trekt op de kankerwonde waarnaast men het
geplaatst heeft.. En - deze sceptici, deze negeerders, zij ook bewonen den toren
boven de zompen; maar weerstaan moeilijk den lust, er des nachts in te gaan
baden....
Hoe zou nu zulke wan-verhouding tot het leven, tot de werkelijkheid die schooner
wordt naar de hoogte der gelatene liefde, waarmeê men ze ontvangt, kunnen leiden
tot eene kunst, waarvan de innerlijke waarde - de eenige die voor de eeuwen telt,
- zich juist beoogt: verhooging van den levenstonus bij lezer, hoorder of toeschouwer?
Want daar komt het immers op aan: den kunst-receptieve het gevoel te bezorgen,
de bevrediging te geven, dat hij zich terugvindt op een hooger, gelouterd levens-vlak,
't zij in gezuiverde vreugde, 't zij in veredelde smart, 't zij eenvoudig in de blijde of
pijnlijke verrassing van gestreelde of geschokte zenuwen. Ik heb in der tijd - men
moge 't mij vergeven! - geen poëzie willen erkennen dan in de zinnelijkheid. Ik was
er toen niet ver van af, aan alle kunst, en niet het minst voor de plastische, deze
eenige ontroerende voorwaarde te stellen. Ouder worden is mij wijzer worden
geweest. Maar het sluit niet uit dat mijne meening van toen alleen eene paroxistische
uiting was van een aldoor-sterker wordende overtuiging: als-dat men geen kunst
bouwt uit materialen, die men zelf heeft vernietigd; dat geen standhoudend
kunst-werk kan zijn zonder de erkenning van, zonder de liefde vooral voor het
werkelijke, voor het nu-eenmaal-toch-bestaande, het eenig-bestaande zoolang wij
geen betere wereld mogen naderen; het aldoor-schooner wordende naarmate wij
er eenvoudiger voor komen te staan; het rijke, overweldigende, verbazende Leven,
dat ons niet neerslaat dan om ons de vreugd te schenken van het rijzen, niet
vernedert dan om de verlossing der gelatenheid, niet knakt dan om de hoop op de
eeuwigheid.
Tegenover dat leven heeft de kunstenaar te staan met de mogelijkheid eener
contrôle. Ik bedoel: zijne levens-weergave moet worden getoetst aan het, bewuste
of onbewuste, begrips-vermogen van zijn innerlijk wezen. Wie die innerlijke contrôle
niet bezit, kan een virtuoos worden, een overbluffend vertolker: een omscheppend
artiest, die schift en opbouwt kunst-werk uit zijne gewaarwordingen, zal die
gewaarwordingen hebben te toetsen; naar ze dienstig werden bevonden óf niet aan
te nemen óf te verwerpen; te ordenen dan naar het meer-of-minder-schoon, maar
dan toch bevredigend geheel dat er de zoogenaamde ‘schepping’, het
belangwekkende van uit moet maken. - Die gemoeds-contrôle kan nu inderdaad
berusten op zulk nihilistisch scepticisme, dat, ik zei het reeds, bij 't opwerpen van
kunstwerk wel zeer dienstig kan zijn, vanwege een blik, die scherp is, en eene
ondervinding die, in hare uitgebrande ijlte, diep is en onpeilbaar. Kan dit scepticisme
slechts luchtige leelijkheden, schijn-joviale miseries, vergoelijkte laagheden toonen
(want opzet kan het alleen nog hebben in het kil-sarrende: alle warme
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heid van het uiterlijke, eene bijtende openbaring van het armzalig innerlijke, - die
echter het sarcasme, de onzalige gemoedsledigheid van den kunstenaar doen
voelen - welke ervan maken, dan toch, oprechte kunstwerken.... Maar steunt die
contrôle op liefde en geloof, is de gehalte en de vorm de uiterlijkheid van het
ontvangen onderwerp bepaald door de binnen-warmte van den kunstenaar: hoe
wordt de leelijkste duisternis doorgloeid met mede-lijden, al is dat medelijden
misschien afschuw (want ik bedoel hier niet medelijden als compassie, maar als
vermogen van mede-leven en -ondergaan,) al is het misschien een angst, een
gruwen tot de hallucinatie toe, gelijk bij de maskers op schilderijen en etsen van
Ensor en de verhalen van Poe; hoe wordt de laagste dierlijkheid menschelijk, van
de menschelijkheid waar het oogenblik der conceptie den artiest te boorde vol van
begiftigd heeft; hoe brengt het geloof in het leven mee, te beseffen dat niets kan
worden verloochend als zijnde niets dan slecht; dat eene doovende onverschilligheid
kan worden geboren om het minste ook, daar men weet dat het een verborgen
gemoeds-nut inhoudt. En zoo bereikt, zij 't met zwakkere middelen soms,
geloofskunst, liefdekunst, eene summa menschelijkheid, een volheid van algemeen
deelachtig-maken, waar nooit toekomt hij, wiens scherts negeert en geen heel-middel
zoekt voor de zelfgeopende wonde.
***
Het aanvangs-werk dus van De Bruycker berustte op een nihilistisch scepticisme
en een spot-graag cynisme, dat zich uitte - ik zei het u - in caricaturale aquarellen,
waarvan ik er hier geen toonen kan, waar waarvan de geest, en soms de figuren
terug-komen in latere etsen, zooals bij voorbeeld, dezen ‘Straat-veger’.... Gevoelt
ge, welke harde moedwil, welk blagueerend gebrek aan sympathie, welk
wreed-spottende onverschilligheid hier hebben medegewerkt aan de minutieuze
weergave van wat hier leelijk is en grotesk?.... In een roman, waarvan me titel en
auteurs-naam voor 't oogenblik ontgaan, komt een personnage voor, die in elk zijden
kleed den worm ziet kruipen uit wiens draad de stof geweven werd, - en die zich
innig verheugt om zulke klaarziendheid. De Bruycker, toen hij dezen straat-veger
etste, zal dergelijke vreugde hebben gekend. Bemerkt het meedoogenlooze
genoegen, om 't gevatte, vaste, handige neerzetten van den stakkerd: de stramme
leden in de modderschoenen en strakke broek-pijpen, en de overgroote
schaaps-leeren wanten, en de mouwen van de vet-stijven jas; 't kreupel-gekromde
lijf achter den goren baaldoeken voorschoot en onder de uitermatelijke pet. Maar
zie de schrikkelijke, de sardonische vreugde om het hoofd, om dien kop waar de
jukbeenderen, de harde-hoeking van het kinnebak, de indiepende holte aan de
slaap, het spitse stompje van een uitgekankerden neus, het puilen der oogen in hun
groote kassen, en de diep-gehouwen mond, waar tand-brokkelingen aan 't pijpje
bijten, - om dit spookige aangezicht waar het doods-hoofd achter leeft.... Geen
greintje medelijden hier, geen menschelijke meegevoel, zelfs niet van schrik, angst
of walg: alleen eene secuur neergezette constatatie, zonder andere mee deelbare
gewaarwording dan de spottende zelf-schrijning om den durf, dat men zooveel
leelijks laat zien met alle mogelijke koelbloedigheid.
‘Ik wil hier niet beweren, dat al het werk uit dien tijd zou getuigen van even
diepgaande gevoels-negatie. Trouwens niet elk onderwerp kan er zich toe leenen.
En 't grappige soms van 't gekozene geval nam te zeer den toeschouwer onmiddellijk
in, dan dat de koude ironie, de “ironie-à-froid” zou opvallen, tenzij na dieper-gaand
inzicht. Nochtans kan van den De Bruycker van toen worden gezegd, wat Reny de
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Masques”: Huysmans est un oeil’. Ook De Bruycker mocht worden genoemd: een
Oog. Maar een oog, waarvan de zenuwenbundel duikt in misnoegdheden die zichzelf
verloochenen, in verbittering die zichzelf bespot. Niemand heeft een acuteren blik
op het uitzonderlijke van een vorm of het ongewone van een lijn; maar een
zelfsarrend gemoed dwingt, dien vorm, die lijn in het leelijke te zoeken, en met
bijtenden moed-wil weer te geven. Wrok leidt den vluggen observatie-geest; en daar
die wrok nooit laaiende haat wordt, daar hij integendeel verdoofde tot asch, daar
hij niet meer kan worden gesust dan door spotternij, geen voedsel meer vindt dan
in ironie, zijn De Bruycker's prenten uit dien tijd het best, wanneer 't karakteriseerende
carikaturale ervan u doet ijzen om de luchtige afzichtelijkheid, waarmede typen en
figuren zijn neergezet.
Kon de gemoeds-toestand, die zich zulke uiting gaf, duren? Kon hij duren, vooral
bij een Gentenaar?
Toen ik hier in dit zelfde tijdschrift over Theo van Rijsselberghe schreef en
beproefde het oer-karakter van den Gentenaar te teekenen, dacht ik niet, zoo spoedig
ertoe genoopt te worden, me zelf tegen te spreken, in schijn althans. - Ik schreef
(en neem me niet kwalijk, dat ik me-zelf citeer): ‘Dat karakter bestaat erin, acuut de
werkelijkheid waar te nemen en ze gul-groot te verwerken; kritisch-objectief te
beschouwen en lyrisch-subjectief weer te geven; zeker te zijn van 't waargenomene,
en imponeerend-snijdend daardoor bij het verdedigen van 't recht der persoonlijke
verklaring; brutaal-eigenzinnig eindelijk in zijn zucht naar vrijheid, zoo in conceptie
als in verheerlijkte verwezenlijking ervan’.
Ik trachtte de waarheid mijner verklaring te bewijzen door het voorbeeld van een
aantal bekende Gentenaren, als zijn George Minne en Maurice Maaterlinck, Charles
van Lerberghe en Theo van Rijsselberghe; dewelke mij, in hun leven en door hun
werk gelijk moesten geven, alsdat het streven naar bevrijding het kenmerk hunner
gezamenlijke Gentsche eigenschappen zou zijn. - Daar scheen de Bruycker langen
tijd de loochening van te willen wezen. Zeker: acute werkelijkheids-zin en bijzondere
verwerking ervan (hoewel bij hem nimmer lyrisch, daar positieve aandoening afwezig
bleef); overtuiging in het waargenomene en imponeerende macht in de expressie.
En brutale eigenzinnigheid ook. Maar niet snakend naar Vrijheid. Of beter: aangedaan
door eene uitlegging der vrijheid, voortspruitend uit zijn algemeenen
gemoeds-toestand, en die er als de ontkenning van was. Wat kon het vrijheids-begrip
zijn van iemand, die juist smaalde om het gebruik, dat er van werd gemaakt door
wie ze bezaten? Ik zei het reeds: hij geloofde aan niets, ook niet aan vrijheid, ook
niet aan de mogelijkheid der bevrijding, noch zag in wat ze van zijne ledigheid zou
hebben gebracht....
Na langen tijd kwam ze nochtans; of liet althans hopen, dat ze ging komen.
***
Zekeren dag kreeg De Bruycker opdracht een boek te illustreeren, dat heette ‘En
Ville Morte’, en van een jong Gentsch schrijver, Frans Hellens, was. Deze had eene
nogal sentimenteele geschiedenis uitmuntend vervat binnen de muren en huizen
van, hoofdzakelijk, de Zeven Brugskens. Zijn helden ondergingen den zwarten
toover der doode kloosters van het Paters-hol, onder het over-wegende dreigement
van het Gravensteen. De Bruycker gaven zij gelegenheid, meer bepaald
stads-beelden te gaan teekenen, hij die ze vooralsnog had beschouwd en gebruikt,
bij uitsluitendheid haast, als stofeering, als een accidenteelen onder-grond voor het
menschelijk figuur, alleen-staand of gegroepeerd.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

Dit was hem aanleiding tot, als het ware, geheel nieuwe inspiratie, en beslist van
een echte aandoening.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

319
Zeker, De Bruycker kende de wijk, steen aan steen, en beter dan wie. Hij kende de
steegjes en dat wondere ‘Kaatsplaatsje’, waar onze fantasie een beeld van George
Minne plaatste, dit pleintje zijnde de gewenschte omgeving en de noodige verciering.
Wij wisten, en hij met ons, welk gestuikte Romaansche zuilen dezen kelder, welke
gebeeldhouwde balken geenen zolder schraagden. Wij hadden tot vrienden de oude
gezinnen, die de breede eiken trappen der Vrouwe-Broêrs af- en ópsukkelden, en
zaten aan bij de walmende en stinkende lamp der verdachte kroegen. Over-dag
beklommen wij, bij levens-gevaar, langs onvaste steenen en wankele ladders aan
den rand van afgronden en over ontspijkerde en vermolmde plankenvloeren, de
hoogten van het Gravenkasteel, toen nog slechts bij luttele deelen hersteld, en dat,
van op het kleine en brooze platform waar het hooge dak op uitliep, een rustig uitzicht
gaf over de stad van aldoor maar kerk-torens en fabriek-schouwen, om uit te loopen
in de groene valleien van Schelde, Leie, en Lieve. 's Avonds dwaalden we vaak
langs het giftig-zwarte water der Tichel-rei, waarvan ik u hier de beschrijving vertaal,
gelijk ze Franz Hellens geeft in een ander boek, omdat ze zoo stipt het karakter
teekent en zingt van den wijk gelijk ook De Bruycker het toen onderging, en zooals
het op zijn werk van geheel eene periode zijn stempel drukken zou:
‘Het water is zwart als de nacht. Al de muren buitelden óm in het water, staan
met hun trapgevels de diepte ingeduwd, hunne schoor-steenen in de modder
geplompt als palen. Het is het zwarte water, dat thans leeft nog alleen voor wie
slapen hun doods-slaap, daar tusschen de muren. Straks, in den aarzel-dag, was
het kleverig, dit water, zonder glans, gerimpeld als de huid van gore oude vrouwen,
afzichtelijk, slecht-riekend water, van zulke kleverige vuilheid, dat de wasch-vrouwen
er hun goed niet indompelden dan met weer-zin, speekend en morrend, den Hemel
ten getuige roepend van hun walg. Iedereen spuwde over de leuning; en de muren
spuwden en de venster-ramen spuwden; en het waterzelf, het puistige water, zond
het uit zijn modder-keel niet een aanhoudende braking op van vuil-groene builen?....
Maar eenmaal de nacht gekomen: o het schoone water! Want als eene gitana, glad
en blinkend als ebbenhout, aanlokkend, verliefd, diep, ziek om zoenen en met zulken
verleidelijken blik! Geen nood, of hij wenscht hier in wellust zijn einde. Geen vreugd,
die niet verlangen zou, zich te strekken onder dezen kus. Zwarter dan de nacht,
wordt ze duisterder door hem, en overtreft hem in duisternis, zooals een minnaar
aan 't lichaam der geliefde het vuur ontneemt dat hem verteert.... - Al de muren zijn
in de diepte van het water. Het water omvat ze in eene vereeniging, die heet is en
ijs-kil tevens en onroerend, en eeuwig. Géen weerstaat er aan; daarboven is het
spiegel-beeld; hier benéden de werkelijkheid. De badende gevels hebben diepe
oogen, die zich-zelf aanstaren in begeerte.. - Diep in het water eene viool, die zingt,
huilt, krijscht, briescht. Het is de zoon van den kuiper, die zich bedwelmt aan muziek;
over-dag klopt hij op het hout en gaârt de planken onder de ijzeren hoepels. Zijn
voedster-vader, rauw en zelfzuchtig, verbiedt hem in open lucht te ademen, met de
hoop, aldus in hem te stikken een honger en een dorst die stout zijn. Maar 't water
wreekt zich over den vlegel. De klanken blinken als oogen; de nacht neemt ze, strekt
ze, blaast ze aan, geeft ze duizend geheimzinnige schakeeringen; het is of ze
smelten in gevlei, dat ze herrijzen in begeerte, wellustig gaan vernietigend in de
bedrieglijke en koude haven van het water.... - Het water ligt links; rechts de kade
waar de lantarens doode glanzen werpen over 't aangezicht der gevels. Een zware
poort grijnst bij 't open-gaan. Achter de muren legt een fabriek haar onderaardsch
kloppen en stooten neer van wielen en jacht-wielen. En daar gaat de poort
bewegende schimmen spuwen,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

320
éen voor éen eerst, dan in massa.... Men hoort de viool niet meer. De holle-blokken
kloppen over de Reien, met rassche en harde slagen. Ieder wie buiten komt neemt
een lap nacht om zich het lichaam te bedekken: de opeen-getaste jassen zijn pakken
schaduw, die bewegen als pelotons van een ontredderd leger. Dat rolt, vervloeit;
en de poort aldoor spuwt nieuwe massa's, die de nacht slikte als de riool der steegjes
den modderigen vloed, aan den zuig-trechter der kruisende, straten, tusschen de
keien in.... - De straat is weer ledig. Niemand gaat nog voorbij. - Niemand voorbij
gegaan? Het was geen ruk-wind, die over de kade steigerde: de takken der platanen
hebben niet geroerd. De nacht alleen, misschien, is verschoven. En dichter drukt
hij aan zich het water, wiens oogen hem riepen.... Beneden in de diepten gaan weer
de trillers der viool, en schrijft zij hare voluten. Haar dorst is niet gelescht; haar
vrijheidshonger tergt zich zelf en gaat zich ergeren in den acuten wellust van het
water. Ze heeft het verkénd geheel, als lippen, die rustten op elken hoek van een
aangezicht; alles heeft haar zang gezoend en begleden; hare melodie heeft de
geheimste lijnen gevolgd van dit duistere lichaam. Moe nu een gevangene te zijn,
staat ze op, schreeuwt en raast den hemel tegen, den nacht tegen als een gestrekten
vlucht van gieren over het water, - over het water: donkere Venus met de schubbige
en kille omarming.....’
Ik heb niet geaarzeld, u, naast de beschrijving, die ik u gaf, in de aanvang van dit
opstel, van het Paters-hol, u deze schoone, suggestieve lijnen te vertalen, eerst,
omdat zij zoo doordringend de impressie analyseeren, die men in dezen stads-wijk
onontkomelijk als eene nacht-merrie ondergaat; ten tweede omdat het
bevrijdings-motief, dat den grond uitmaakt der Gentsche ziel, er in den zang der
viool wordt verwerkt; ten derde, omdat ze van groote beteekenis zijn, door de
waarnemings-wijze die ze uitdrukken, voor het volgende werk van Jules de Bruycker.
Zeker, en ik zei het al: ook vroeger, vóór hij ‘En ville Morte’ te illustreeren kreeg,
kende De Bruycker even-goed als wie ook de hier aangeduide stegen en sloppen,
vaarten en kaden. Dit nieuwe werk zal hem echter genoopt hebben tot inniger
doordringen van hun wezen, tot dieper meeleven van hun verweerd en triestig
bestaan, tot beter gevoel van al de bestand-deelen, die ze zoo afgetrokken-norsch
en zoo troebelaantrekkelijk maken. En het is of eerst nu zijne koude,
meedoogenlooze ironie een eigen, een onafwijsbaar menschelijk gevoel doorgloeien
gaat; of eerst nu in hem een liefde ontwaakt voor iets menschelijks.
Die liefde was van lieverlede een angst, een schrik. Van te gaan teekenen de
oneindige steenen draai-trappen, die aldoor maar stijgen naast een gapenden
afgrond tusschen twee duisternissen; verlicht alleen door de solfer-oogen van
magere, dolende katten; in een stilte, die alleen de kuch onderbreekt van oude
wijven als heksen; - van al turend te sluipen langs inkt-donkere hobbelige gevels,
alleen daar heel hoog door een rood-gelen lantaren verlicht; zonder ander leven
dan van 't geniepig spel, in de riool, van leelijke en vuile kinderen, en die leiden,
langs kanten en hoeken, plots vóór den barsche bastionen van het Graven-steen;
- van te dwalen, uren lang, langs het blinde water, tot men onverwacht, langs de
stinkend-stoffige fabrieken heen, buiten stad staat, aan de oneindige vlakten waar
de vuilnis-karren hun gistenden inhoud uit komen gieten, die hier in hooge hoopen,
pest-geuren in uw hersenen jagen: het zal hem hebben laten kennen de huivering
voor het leven, die dan toch beter is dan de negatie ervan.
Waarbij zal gekomen zijn de schroom, dien hij onderging bij 't acht-urenlof in de
kerk der Augustijner-monniken; de blijde en onverwachte verrassing des blanken
vredes, in den hoogen uchtend van het kleine Begijnhof; de gelatene vroomheid
der nederige kerk-bezoekers, heel alleen aan de rijzende pilaren in de schemering,
waar de altaar-
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lamp in brandt als een vurig, maar rustig hart...
Ik herhaal: dit kon voor De Bruycker niet nieuw zijn. Maar het werd nieuw, omdat
hij, ertoe door nieuwen arbeid gedwongen, de intieme waarde ervan op te teekenen
had, en hij het weldra kon doen met eene eerst aarzelende, dan vollere overgave.
Angst en schroom gingen zijn, vroeger geheel ledig, hart bewonen. Hij mocht zich
gaan rekenen onder de nederige belijders van een haast willig-ondergaan leven,
niet geheel nog omdat hij er de geweldige en geniepige tragiek, ‘le Tragique
quotidien’ van Maeterlinck, in ondervond, maar toch genoeg, om vroom te kunnen
zijn onder de vromen, zonder langer door den kanker van 't onbewuste ‘verneinen’
aan 't hart te worden geknaagd.
Het werk uit dien tijd draagt er duidelijk de sporen van. Niet dat de techniek van
deze teekeningen - later gedeeltelijk en voortreffelijk nageëtst - maar eenigszins
wijziging zou hebben ondergaan. Alleen: een andere geest voert dezelfde hand.
Het oog heeft niets van zijn waarnemings-vermogen verloren; de teekenende
vingeren verliezen niet graag de gewoonte, de karakteristieke lijn even aan te dikken,
de opvallende plek nog wat opvallender aan te wijzen. Het blijft, zoo ge wilt, in zekere
mate, karikatuur. De verandering ligt echter hierin, dat het niet meer aangaat, de
lijn hier óm de lijn te geven, de opvallende plek óm haar zelf, zonder meer, zonder
innerlijk bijgevoel dan den grijns misschien om hare leelijkheid. Er is dít bijgekomen,
dat de kunstenaar eene eigene, eene voldragene, eene tot gevoel gerijpte
gewaarwording uit wil drukken. Hij doet het bij middel van figuren, die niet schoon
zijn op zich-zelf, maar schoon worden door de innerlijkheid die ze uitdrukken.
Dit wordt ge gewaar op de twee zichten uit het ‘Patershol’, etsen ongeveer uit die
periode. Gij kunt er zien, hoe de kinderen op den eene, de miserie, - de oude
vrouwen, op het andere, het spookerige van heel den wijk weergeven, en dat het
den artiest om niets anders dan om die expressie te doen is geweest, schimmig en
schematisch als hij zijne figuurtjes hield.
De vergelijking tusschen den ‘Straat-veger’ en den ‘Engelenbak’ wijst beter nog,
allicht, op zulke gemoeds-verandering. Niet meer dan elders gaf, weliswaar, De
Bruycker hier het zeer bijzondere, zoo in décor als in personnages van het gekozen
geval op in deze wakke en walmende, onreine en stofferige schouwburg-galerij,
met de zee-groene schilder-muren en de harde, zwarte, vuil glimmige banken, waar
de plaats-nummers nog nauwelijks leesbaar zijn, onder de schaarsche verlichting
en 't hellende dak, dat den rug kromt: de sjofele menschen, de armzalige breinen,
die zich zat laten zingen aan muziek. En zij luisteren, weinig-bekommerd om de
sierlijkheid der houding of de snede der kleeding. Zij luisteren met alle hunne
gespannen aandacht, de nederige schooiers om schoonheid, de bedelaars om
kunst. Iedere week vindt gij ze terug op vaste dagen; zij zijn strenge critici, maar
verworven dat recht door hunne onafwendbare oplettendheid en de jaren-lange
ondervinding, die de vergelijking leert... En zie ze nu maar: den dikken, gulzigen
puffer die door het kijk-glas de vormen bestudeert der ‘forte-chanteuse’, den
slungelig-langen kerel, die geblaseerd de meestafdoende uitspraak weet te geven;
de ‘geloovige’ eindelijk, geheel overgeleverd aan wat op tooneel gebeurt.... En hier
van hadde De Bruycker in anderen tijd, misschien, alleen het leelijke en dierlijke
van getoond. Zie echter, hoe meer-innige communie met het leven hem thans eene
atmospheer liet treffen, van, onmiddelijk-aandoende, vroomheid, van - laat het woord
herhaald wezen - onmiskenbaar ‘geloof.’
***
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Deze gemoeds-kentering, dit om-wentelen - hoe schuw misschien in de ziel van
den kunstenaar! - zou het bij dit stadium niet laten. Deze nieuwe ‘vis’, deze nieuwe
en vroeger onmogelijk-geachte drijf-kracht, deze nieuwe veer die naar nieuwe
gezichts-
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punten leerde wippen: zij dreef den onwilligen, maar overwonnen De Bruycker naar
nieuwe wegen....
Feitelijk is dit de geschiedenis geweest van elken jongeling, tegen het jaar 1905
gerijpt tot de mannen-jaren. Voor ons allen, voor de samen-leving in 't algemeen
bleven wij gelooven aan 't apostolaat van onzen opstandelijken zin. Wij dachten,
dat indien we poogden te vernielen; indien we althans de wonde-plekken der
maatschappij hadden durven bezien, dit voor ons-zelf als zuiverings-middel, als een
trap tot zelf-kritiek, van zeer groot nut was geweest. Wij wisten dat de slaap der
maatschappij zich had ‘omgeworpen’, gelijk Prosper van Langendonck zei, en dat
het gegons onzer ijverige stemmen, daar wel eenigs-zins had toe meegeholpen en
dat omwerpen had verwekt. Wij stonden thans voor gezuiverde toestanden, wij
konden denken aan ons-zelf; wij konden aan ons-zelf bouwen met de reserve der
eigen materialen. Wij mochten zelfs de materialen gebruiken, die het houweel onzer
vernielings-woede neer had geworpen. En toen gebeurden, lachwekkende misschien,
maar zoo natuurlijke dingen: wij vonden, elk in zijn gezin en naar de traditie zijner
vaderen, de overlevering terug van het land, in zijne autonomische vormen. Wij
werden, als iedereen, opnieuw ‘bourgeois’. We werden het echter voorzien van het
tegenvergif dat voor de leelijke dingen van vroeger moest vrij-waren. Wij aanvaarden
het, enkelen met tegenzin, omdat slechts-vernielen geen geluk geeft en opbouwen
de wet is voor ieder mensch. En wij trachten het te doen met de steenen, die hecht
waren gebleven, en na ze ontdaan te hebben van wat ze bezoedelde en oneffen
maakte. En dit deed elk maar naar den trant, dien men hem in kinder-jaren had
geleerd.
Helaas, ik vrees dat De Bruycker eigenlijk nooit kinder-jaren heeft gekend; ik
bedoel: eene familie-traditie. En dit is wellicht de reden van een nihilisme, dat al te
lang moest duren, en de Gentsche ‘bevrijding’ in den weg stond. Het was ook de
reden misschien, en gelukkig, dat hij langs den desolaten weg van de armzaligste
menschelijkheid ineens scheen te willen rijzen naar den geest van Uilenspiegel,
maar naar den geest van den ouden Brueghel, dien hij zelf in 't formeele zijner kunst
nader bij scheen te willen komen. Dezen hielden geene familie-banden meer vast:
hij hervond in zich het genie terug van geheel zijn volk.
Want onmiskenbaar: de schoone periode die op de ‘En Ville Morte’-illustraties
volgde, - voor mij de hoogste, want de edelstinnige - keerde weldra in nieuwe
opvatting, in nieuwen durf vooral, en, bleek het, in nieuw uitings-vermogen van
werkelijk een gezuiverder, een uitgewaaiden, uitgeluchten geest. Het was, of de
eene ironie en de slechte - gelijk ik ze hierboven trachtte te omschrijven - geruimd
had voor de eerste en goede; of van het koude sarcasme in werkelijkheid alleen
een plezierigen blik op het leven over was gebleven; of - beter gezegd - het
Europeesche anarchisme, dat het wegzinken ging, verwierd tot breederen
Vlaamschen humor.
Die humor, die ruim-levende lucht-gierige adem-gulzige humor: vindt ge ze niet
terug in deze ‘Veerle-plaats’, waar de teekenaar zich-zelf voorstelt in den uitersten
rechten hoek van zijn veelvuldige, licht-opene ets? Het is het plezierig-drukke
Vrijdags-leven, vóor de middag ineens der stilte heet in te treden. In de ijlte, de
dronken-makende ijlte van eene opgewonde atmospheer, jaagt het marktgedoe in
duizenden gestalten. Om de vischmijn verkoopt men de laatste mandjes pladijzen
en de oesters, die, stinkend, den burgeren vóór werden behouden; de tijd der
sinaasappelen gaêrt om haar gouden vracht kleine winkelierkens en zuinige
huis-vrouwen rond de kramen. Onder de witte en grauwe paraplu's hurkt de lage
stapeling van koolen en rapen en karotten; te anderer zijde snijden, aan de
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kabeljouwen stuk, en moten stokvisch, en dien anderen visch
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die men, mooi Latijnsch, heet Landorium. In de naast-gelegen herberg, die genoemd
wordt, ‘den Waterzooi’, roostert paling al, en de gretig-genoten tongen roosteren,
terwijl visch-wijven er zorgvuldig erlangen een koppeken koffie. En vlak daarover,
aan 't onverschillig Graven-kasteel, roepen, op gedragen plakkaten, groote letters
de excellentie uit van dezen of genen volksvertegenwoordiger. Terwijl de gekste
rijtuigen en de dolste auto's het rumoer niet verminderen....
Deze drukke, leven-genietende ontvangenis van blijde menigvuldige indrukken,
afwisselend en rijk als het leven-zelf: smaak ze vooral in de ets, die de vorige als
volledigt: deze, waar ‘Het Galgenhuizeken’ en het naast-gelegen ‘Oud-Vleeschhuis’,
met zijn verweerden punt-gevel, van op de Veerleplaats de menigte aanvoert naar
den zoogenoemde Groenten-markt, van uit het Graven-kasteel, waar honderden
menschen-als-mieren koortsig-noest breken aan een parasitisch-aangewoekerd
dak, daalt en glijdt onder den regen-zwangeren hemel, de krioelingen der
markt-drukte. Aanrotsen sjeezen met huis-keerende boerinnen, huilen en tieren
verkoopers van ratten-vergif, schoensmeer en de beste middelen tegen lik-doorns.
In een ‘staminee’ lokt het wonder-kind met het dubbele hoofd, bij monde van een
barnum met geweld-dadige stem-banden, de weinig verwende buiten-lieden. Hol
klinkend als honderd tonnen, rijst een kar aan met honderd tonnen. En ik stel me
voor, dat ik zit, zooals wel meer gebeurde, in den kelder van dat ‘Galgenhuizeken’,
en drink er tripelen uitzet, en ga de beweging na, waar, voor een deel, mijn Gentsche
pols van klopt...
- Ik verberg het niet: er stoort me nog in deze groote etsen, niet-tegenstaande de
stemming van het gemoed, dat ze schiep en zóó gewijzigd blijkt, het soms al te
abnornale van de voorstelling der figuren. Onafgewisseld blijven ze misvormd haast
tot een uiterste, zonder dat ik goed begrijp de reden of noodwendigheid. 't
Geforceerde der teekeningen werkt tot de levens-uiting, tot de kracht of het bijzondere
der voorstelling niet bij: het roept te veel de aandacht, het grappige, dat met-der-daad
in het onderwerp verre van afwezig is, maar thans geen hoofd-motief moest blijven.
- Ik laak de uitvoerigheid van figuur aan figuur geenszins; ik vind er zelfs genoegen
in, type aan type, onder de vergroofde of gesubtiliseerde uitdrukking, te erkennen.
Maar vraag me af, of dit geen afbreuk doet aan het geheele, ik bedoel: aan het
‘gesamt’-gevoel, dat deze ets bedoelt uit te drukken. In andere woorden: ik vrees
dat De Bruycker, bij deze detailleering van beeldje aan beeldje, de devotie verliest
aan 't gezamentlijke van zijn stuk werk, aan de blijde of weemoedige gewaarwording
die hij ervan ontving en weer te geven heeft; of zijn onderzin voor sarcastisch
leelijk-toonen hem, bij het langzaam en geduldig werk, de poets niet speelt, van
een terug-keer naar pijnlijke dwaling.
Aquarellen als dien ‘Beesten-markt in een kleine stad’ brengen me van die
meeming nauwelijks af. Zeker, er is hier meer ronde natuur-gewoonlijkheid, minder
zoeken naar een sarcastische bombast in dit genoeglijke tafereel: de logge zwijnen,
die men voort stuwt, en de logge koopers die zich, aan kleine koeitjes, lastig laten
bepraten van overtuigend-drukke sluwerds; de liedjes-zangers en de wonder-dieren;
het schiet-hok en het draai-molentje; de blinden en de gebrekkigen; de herbergen
voor vette spijs en kleverigen dranken. Er is zelfs midden in, die onroerbare heilige
als een onroerbaren ernst; maar er blijft bij de zeer leepe, looze, gansch-bevrijde
voorstelling, niets over, dat treft door dieper gevoel, - tenzij, juist, die heilige.
Die rustige heilige, midden in de rusteloosheid, een rijper kenteeken van het tot
gevoel gegroeide gewaar-worden......
Begrijp me wel: ik zeg niet, dat dit in de bedoeling van De Bruycker zou hebben
bestaan. Een plastisch kunstenaar met zulke bedoelingen, gaat, als die bedoelingen
beredeneerd zijn, een verkeerden weg op.
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Maar dat het heiligen-beeld er staat, middenin, misschien zonder dat de kunstenaar
het heeft gezien of gedacht, zegt genoeg voor zijn innerlijk en onbewust
compositie-vermogen, en meer nog voor zijn gevoels-diepte.
Zulk heiligen-beeld: ik vind het, hoezeer geïntensifeerd, in de groote akwarel van
den ‘Prondel-markt’ terug. Over dezen prondel-markt heb ik in genoeg gezeid om
er hier van te mogen zwijgen. Al wilde ik u ook hier wijzen op de schoone, rijpe
techniek van het werk, zijn volkomen evenwicht en de volmaaktheid der voorstelling;
al wilde ik aantoonen, dat de meer-beperkte atmospheer er een scherper en voller
karakter aan geeft dan aan den grooten ets waar, even verplaatst, hetzelfde
onderwerp wordt bij behandeld. Ik zal u alleen toonen, dus, het kleine, tengere
vrouwen-figuurtje, dat weer midden in het tafereel, onmiddelijk de aandacht trekt.
Het is een dwerginnetje haast, gestoken in den kap-mantel, het meewarig gelaatje
tusschen de kaak-stukken van het witte mutsje, 't gekochte goed zorgvuldig tegen
zich aan; een ingetogen, en niet slim menschje; een wezentje van betrouwen en
vrees tevens, met de blikken van een schapershond en den mond van een weduwe,
en met de handen, de lange, magere schoone handen, die veel hebben gewerkt
en moeilijk hebben gegaêrd: een heiligen-beeld, niet waar? En 't zoo schoone beeld
van innig mede-leven!....
Heel deze akwarel is trouwens een werk van rijpheid: vergelijk de nap-kuiper,
voor de uitdrukking, maar weer met den ‘Straatveger’, merk de haast-symbolische
dubbelheid van den hoog-bekapten en brilligen verkooper met den opgevulden
wapper-uil uit zijne kraam; en zie vooral hoe geleidelijk alle lijnen vereenvoudigen
gaan tot Bruegheliaansche vorm-vreugde: schakel die De Bruycker uit een Fransch
anarchisme moest leiden naar de breede traditie van zijn eigen land....
Wil dat zeggen dat De Bruycker de Gentsche bevrijding nabij is?....
Het dient gezeid: zulk een vrijheid bereikt men niet, dan door zeer groot geloof.
Geen scepticisme kan buiten het teeken der vernieling staan. Slechts liefde leert
de verlossende wegen....
Hier moet ik zwijgen, waar ik niet weet in hoeverre liefde het thans op
negeeringszucht bij Jules de Bruycker wint. Ik mocht de stijging langs opwaartsche
wegen vaststellen. Het genaken der kimme heb ik nog niet gezien. Ik hoop maar....
Ik hoop echter, meen ik, te recht.... Men is niet goed voor zijn pleizer, men is het
uit menschelijken drang, uit menschelijke noodzakelijkheid. En de innerlijke aard
van De Bruycker's laatste werk was er eene van goedheid.
Moge ik zijne, technisch zoo rijke, kunst weldra gedijen zien tot de heerlijkheid
van rijke gemoeds-kunst!

Bedevaart,
door Frits Hopman.
Het eenige kwaad, dat ik van mijn vriend Willem van Gendringen zeggen kan is,
dat hij misschien een béétje te hollandsch is en dat zult u mogelijk een verdienste
noemen. Een aardige jongen anders; niet onbegaafd ook: U heeft zeker in de
tijdschriften respectabele verzen van hem gelezen. Zijn belangstelling is beperkt.
Literatuur is voor hem het eenige wat werkelijk van belang is in deze wereld, maar
zelfs binnen die nauwe grenzen is hij exclusief. De nieuwe fransche schrijvers kent
hij goed; van de engelsche bewondert hij alleen Shelley en Keats - eigenlijk Shelley
alleen, als het gewed is. Dezen zomer kreeg hij het denkbeeld om naar Engeland
te gaan om de plaatsen te bezoeken, waar zij geleefd en

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

325
gewerkt hebben. Ik gaf hem brieven aan een paar van mijn engelsche vrienden,
eenige raadgevingen, die hier niet nader aangeduid behoeven te worden, en mijn
zegen.
Hij ging met een vrachtboot, rechtstreeks van Amsterdam naar Londen. Dat was
het begin van de misère. De reis was goedkoop, het eten was goedkoop en dat was
het comfort ook, als de waarheid gezegd moet worden. Willem is een van die naturen,
(brave en sympathieke menschen overigens) die de wereld poëtisch nemen. Dat is
een erg onbevredigende manier van doen, want de wereld is niet poëtisch en de
dichter moet daarom zichzelf en de waarheid dagelijks geweld aan doen. Willem
had zich wonderen beloofd van de zee en de hollandsche duinenwacht; hij had ‘Mei’
nog eens over gelezen en gehoopt, dat er minstens een paar sonnetten uit de
overtocht te slaan zouden zijn. Helaas! Nauwelijks was men in het ruime sop buiten
de pieren van IJmuiden (de zon ging onder in een hemel van karmijn en safraan en
er stond een stevige bries) of Willem wilde heel erg, dat hij nooit gegaan was.
Misschien wilde de hofmeester dat ook, want nadat onze dichterling in de benauwde,
korte kooi was gelegd, viel er heel wat te redderen aan dek en op de kajuitstrap. In
ieder geval, die gulden voor het diner in het Noordzeekanaal was weggegooid geld.
Eerst nog had Willem geprobeerd het aan dek te harden, ten spijt van het golfschuim,
dat telkens rijkelijk over hem heen werd gesproeid, maar al spoedig waren de
buitensporige evoluties van de anders zoo betrouwbare kimlijn boven de
verschansing hem te machtig. Beneden hing een opwekkende geur van gebakken
visch, machine-olie en zeewater, maar liggen was toch nog beter dan over de
borstwering hangen, met een bonzend hoofd op gekruiste armen gesteund. Dien
langen nacht sliep hij geen oogenblik. In de tusschenpoozen van het braken lag hij
met gesloten oogen, zich telkens weer schrap zettend, als de wereld plotseling
onder hem wegzonk en hij tegelijk zachtjes op zijn buik werd gewenteld. Zoo miste
hij den zonsondergang en miste den sterrennacht op de Noordzee, die alle sonnetten
ter wereld te boven gaat.
Om zes uur was de boot van de Handelskade weggestoomd en vier-en-twintig
uur later bracht een sloep hem bij de Towerbridge aan wal. Daar ondervond hij voor
het eerst en zeer tot zijn verwarring, dat iemand Endymion begrijpen kan en toch
geen woord verstaat van een londensch huurkoetsier. Intusschen met geld en geduld
brengt men het een heel eind. Voor het avondeten was Willem met bagage beland
in een Cityhotel voor handelsreizigers, gezond ofschoon nog beverig en grondig
ontgoocheld door wat hij van Londen gezien had. Ik hoef niet te zeggen, dat onze
pelgrim, de man van hollandsche vooroordeelen, zonder savoir faire, die weinig wist
van de engelsche taal en nog minder van het engelsche leven, zich daar heelemaal
uit zijn element voelde en kinderlijk naar huis verlangde. Daarbij kwam nog tot zijn
ramp, dat het een snikheete week geweest was. Dien dag haalde de thermometer
in de schaduw alles wat maar wonderlijk is boven de negentig en dat was op het
onzindelijke slaapkamertje best te gelooven. Willem, die na den rit door de morsige
buurten aan de Theems de griezeligste detectivenverhalen uit zijn jeugd geloofde,
barricadeerde zijn kamerdeur met alles wat versjouwbaar was, kleedde zich uit en
ging op bed liggen. Maar de slaap kwam niet. Het laken kleefde aan hem; het zweet
liep in kille straaltjes van zijn voorhoofd en achter de ooren; de adem kwam zwaar;
zijn nek en rug prikkelden.
Van Cheapside kwam aanhoudend hol hoefgeklots, gerammel van tuigkettingen,
gonzen van taxi's en geloei der aanzettende motorbussen en zelfs toen het later
werd en het gerij verminderde bleef er van de nimmer rustende stad in de lucht een
gestadig gerucht en daarin woonde een fijne griezel, iets beklemmends evenals in
het geluid der
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torenklokken, die de weldadige stilte van den nacht ontwijdden. Willem stond op en
ging in de vensterbank zitten. Tegenover hem waren de donkere ramen van
kantoorlokalen met matglazen benedenruiten en daglichtreflectors (er is geen
troosteloozer gezicht) en boven de dakvensters hing een netwerk van telefoondraden.
Als hij zich wat voorover boog, kon hij in de hoofdstraat zien, waar het asfalt, door
vele wielen glad gepolijst, het licht der booglampen streeperig weerkaatste. Een
roode postwagen ging voorbij, met een donkere, meezwenkende slagschaduw, en
een politie-agent kwam langs en onderzocht alle deuren en gluurde in iedere portiek.
En langs de hooge, roeterige muren bleef de droge hitte opwolken uit de nauwe
straatspleet.
De torenklokken telden de uren uit, de bleeke dageraad kwam over de ‘City of
dreadful Night’, de groentenwagens reden aan, en nog steeds zat de poëet dof en
wanhopig uit te staren.
Hij kwam slaperig en doodmoe na dien tweeden doorwaakten nacht aan het ontbijt.
Het servet was vol vlekken en er lagen kruimels op van vertrokken voorgangers.
De waitress in een smoezelig roze katoentje lei de ‘Daily Mail’ voor den gast neer
en vroeg of hij gekookte haring of spek-en-eieren wilde eten. Willem dankte onthutst
en stelde zich tevreden met thee en geroosterd brood. Dat was onoordeelkundig.
Zooiets kan men bestellen in het First Avenue Hotel, waar het een ‘Vastelandsch
ontbijt’ heet en drie shillings kost, maar in een handelsreizigerslogement wekte zulke
flagrante buitensporigheid begrijpelijkerwijze argwaan. Na het sjofele maal kocht
mijn vriend zes sigaren voor twee stuivers het stuk - dat waren de goedkoopste en was verbaasd, dat ze naar knoflook roken en zich bij tijden als vuurwerk
gedroegen. Vervolgens ging hij op weg naar Hampstead om het huis van Keats in
Well Walk te zoeken en belandde, afgaande op wat hij van een verscheidenheid
van inlichtingen verstond, na een tropischen morgen in onder- en bovengrondsche
treinen en op omnibussen te Anerley en dat is aan den anderen kant van Londen.
Daar ging hij op een bank zitten, verslagen en radeloos. Hoe hij ten slotte op de
tentoonstelling van Crystal Palace belandde, is niet te verklaren, maar die middag
in de zon tusschen kramen en kiosken, spullen en restaurants, deed de deur dicht.
Met wrok in zijn hart tegen alles wat Engelsch is en innige verachting voor onze
geheele moderne beschaving, kwam hij na nieuwe avontuurlijke omzwervingen ten
slotte in zijn hotel terug en het vooruitzicht van een derden slapeloozen nacht, dat
hem den geheelen dag had gehanteerd werd nu een hysterische aandachtskramp.
Weer lag hij hijgend een poos te druilen om telkens op te schrikken en weer zat hij
uren uit te staren op de donkere kantoren aan den overkant. Toen kwam hem een
plaat, die hij 's middags gezien had, in de gedachte, een reclameplaat van ‘Brasso’
poetspomade. De teekenaar had een londensche stoomspuit afgebeeld bemand
met schitterend gehelmde brandweerlui en getrokken door conventioneel vurige
paarden. En in de drukkende wachten van den nacht begon Willem hartstochtelijk
te verlangen, dat er brand mocht komen in die zwarte huizen, dat er iets mocht
gebeuren om den ban van roerloosheid en hitte te breken, dat het insluitende, banale
kleinmenschelijke vernietigd en de elementale overmacht hersteld mocht worden.
Die wensch besloeg weldra zijn geheelen, vermoeiden geest, werd een obsessie;
hij kon aan niets anders denken dan aan rook, hollende paarden, koperen helmen
en waterstralen. In een oogenblik van halfslaap zag hij de vlammen om de verweerde,
corinthische kapiteelen opzwalpen en ontwaakte met een schok toen hij uit de vierde
verdieping sprong.
Den volgenden morgen, in een gelukkig oogenblik, herinnerde hij zich mijn intro-
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ductie-brief aan Reggie Stanhope. Reggie is door den dood van zijn broer heel wat
rijker dan in den tijd toen wij samen naar obscure boxing-matches gingen, maar hij
is nog dezelfde joviale kerel van vroeger. Hij keek even naar de wonderzame snit
van Willem's pandjes en naar zijn dun artistiek baardje, maar was dadelijk heel erg
tot zijn beschikking. De Hollander begon in gebroken boeken-Engelsch zijn nood
te klagen over zijn ervaringen der laatste dagen, over de prozaïsche londensche
straten, het ongenietbaar eten en eindigde met te schelden (moge het hem vergeven
worden!) op het engelsche landschap - en hij kende alleen de spoorlijn tot Penge.
Hij was bizonder nadrukkelijk aangaande zijn nachtelijken wensch om Londen te
zien branden, maar zijn idioom schoot te kort en hij werd verkeerd begrepen. Reggie
luisterde met fijne, britsche hoffelijkheid naar het wonderlijke mensch-exemplaar
met de droomerige oogen, den onvasten, telkens glimlachenden mond en de
gesticuleerende vrouwehanden. Toen maakte hij plannen.
‘U heeft het tot zoover onfortuinlijk getroffen’, zei hij. ‘Literatuur en kunst en dat
allemaal ligt niet erg in mijn lijn - ik ben zeeman van beroep. Maar als u zich aan
mij wilt toevertrouwen, geloof ik, dat ik u alles geven kan, wat u verlangt. Ik zal u op
een plaats brengen aan zee, waar Shelley gewoond heeft en waar landschap en
fransche keuken te vinden zijn, mogelijk zelfs witte Bourgonje en c h e r o o t s als
de goden ons welgezind blijken’.
Willem heeft later nooit meer zijn neus opgehaald voor mijn vrienden over het
Kanaal. Reggie weet de heele wereld naar zijn hand te zetten en krijgt het
onmogelijke gedaan. Ik heb reden om het te weten.
Twee uur later zat het wonderlijke paar elkaar tersluiks op te nemen in een eerste
klas coupé van de Great-Western. In den beginne was het landschap van de lange
Theems-vallei weinig interessant. Een blauwe hitte-mist lag over het wemelende
verschroeide land. De kimlijn was uitgewischt en bruinig violet straalde de hemel.
In de donker-gemaakte lunchwagen was het zwoel ten spijt van den zingenden
ventilator en het vereischte takt en tegenwoordigheid van geest om de zwartjes van
den treinrook uit de heftig bewogen soep en de p a l e a l e te houden. Maar Reggie
had egyptische sigaretten en zijn conversatie was gemoedstillend als een ruischende
woudbeek. Willem was veroverd voor men te Taunton moest overstappen. En het
landschap veranderde. Het petieterige locaaltreintje, waarin zij waren overgestapt,
dat onder de rookerige stationsbogen gepast en zakelijk genoeg geleken had, begon
langzamerhand belachelijk te worden tegen de onverstoorbare, niet-achtende
overmachtigheid van de natuur. Hijgend en knersend sukkelde het ding in een mist
van neerslaande rook en meegezogen stof langs hooghout van het eene
bloembed-perron naar het andere. De jacht van het leven was verdwenen. Er werd
behoorlijk lang stil gehouden in plaatsjes met dichterlijke dubbele namen en daar
stond dan wel op een wissel een andere trein te wachten, waarvan de locomotief
gemoedelijk rookte als een huisschoorsteen, terwijl de machinist met gekruiste
armen over de onderdeur hing. Ook kwam de geur der velden binnen en het gedempt
gepraat in de belendende compartimenten achter de houten beschotten en het
gonzen der hommels in de sneeuwbesstruiken was het eenig geluid. Of de zee
kwam even te zien: een baan van loodblauw achter de heuvels, of een
visschersdorpje met seinstaketsels en logge, zwarte booten op het strand getrokken.
Doch eigenlijk te Malmshead begon de reis pas aardig te worden, die verder met
de mailcoach langs de rotsige kust van het graafschap Somerset zou worden gedaan.
Het was een rit van twee uur.
De groote postwagen stond op de keien van het stationsplein klaar. De bak,
hooggehangen tusschen de roode wielen werd alleen voor bagage gebruikt; maar
het was
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de echte dierbare van de vergeten sportprenten. De flauw welvende zwartgelakte
paneelen weerkaatsten de zon-beschenen huisgevels en de wolken. Bovenop waren
vier banken achter elkaar en dan was er nog de zeer begeerde ruimte op den bok
naast den koetsier. Op het plein was het een aardige bedrijvigheid door het inladen
van koffers en tasschen en het af- en aanloopen van reizigers, die plaatsen kwamen
bespreken. Een paar leegloopers aasden daar op een karweitje en straatkinderen
monsterden de vreemdelingen met rustige belangstelling. Vóor waren stalknechts
(met sportpetten als badmutsen tot aan de ooren over het hoofd getrokken) bezig
vier vossen in te spannen onder toezicht van den koetsier, die, tot Willem's groote
voldoening, naar den eisch gekleed was in roode jas met koperen knoopen, bruin
leeren beenstukken en de zwart vilten cylinderhoed van zijn aloud beroep.
Reggie was dadelijk naar het vandehandsche voorpaard geloopen als om de
staartriem aan te gespen. Hij tilde op goed geluk af een voorpoot van het beest op
en onderzocht hoef en vetlok. Zooals bedoeld was, kwam dadelijk de koetsier
toegeloopen, die een zelfbewust en moeilijk te naderen personage was. In een
oogenblik - iedereen die Reggie kent, zal het gelooven - waren de twee in opgewekt
gesprek, vol jargon en kennis van zaken over eeltknobbels, wratten en horzelbulten.
En Willem voor wien werelden open gingen, was niet verbaasd, toen Reggie hem
na een paar minuten kwam vertellen, dat de plaatsen op den bok voor hun tweeën
werden bewaard.
‘Sommige menschen’, zei Reggie, minachtend, ‘zouden daar een halven kroon
voor hebben uitgegeven’.
Een trap werd tegen de diligence gezet en de corpulente heeren en dames op
leeftijd bereikten hun plaats veilig, ofschoon niet zonder angst, terwijl de jongeren
langs de opstapjes naar boven klauterden. De leeren beendekens werden
vastgemaakt, pijpen opgestoken, hoeden vaster op het hoofd gedrukt. De koetsier
klom nu ook op, schikte de vier teugels tusschen de vingers van de linkerhand en
nam de zweep. Toen gooide hij de rem los en schoof zoekend heen en weer tot hij
makkelijk zat.
‘Los!’ riep hij en de staljongens lieten de toomen los en sprongen achteruit. Daarop
blies de conducteur in zijn lange, rechte trompet; de paarden zetten aan met
gekromde nekken en de koets reed heen onder gejuich van de omstanders. Willem's
belangstelling in het leven keerde, terwijl men door de straten van het provinciestadje
reed.
Beschaduwde singels met moderne villa's volgden. Doch het was eerst op den
breeden, harden straatweg, effen als asfalt, dat de Hollander de geestdrift begon
te begrijpen, die sommigen der oudere engelsche schrijvers voor het reizen met
postwagens gevoeld hebben. Het zware rijtuig rolde vlot en door eigen traagheid
gelijkmatig, achter het straf dravend vierspan. De windtocht sloeg tegen het gezicht
en schok-fladderde in de oorschelpen; de hoofden scheerden door de sterk-geurende
lucht. Er kwam een heerlijk gevoel van levenskracht, een glorieuze opwinding in
het bloed. Hoog en donker welfde vooruit de koninklijke, oude laan en hier en daar
stond een bundel licht naar beneden, waarin de fijne, uitbrekende looverpluimen
los kwamen. Uit Willem's gedachten was het ondraaglijk gevoel van opsluiting
in-het-kleinmenschelijke verdwenen.
De laan kwam ten einde en men joeg tusschen boomgaarden, waarin kleine,
zwarte varkens op de dunne pootstompjes dooreen holden. Toen dook de wagen
in een koel en stemmig bosch van pijnboomen en lorken. De grond was er bedekt
met fijne, gave varens en klimop omgroeide alle stammen. De geuren van bloemen
en dennen, van hooi en van de zee mengden zich daar en riepen vergeten ervaringen
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weten in te pakken, dat deze hem na een poos de leidsels in handen gaf. Willem
zag toe met bewondering en een beetje afgunst, hoe goed het mennen hem afging,
hoe hij moeilijke bochten wist te nemen, als was hij jaren lang bij het vak geweest
en met hoeveel beleid hij zorgde, dat elk der paarden naar evenredigheid trok.
Het landschap wisselde steeds. Men reed over een drieboogbrug zonder
leuningen. Van grijze steenblokken, kantig en knokigdor en begroeid met groote
lappen klimplantloover waren de peilers opgebouwd, oprijzend uit het donkere water,
waarin zich witte huisjes wazig weerspiegelden. Hooge hagen vol roze hondsrozen
stonden aan de overzij. Zoover men zag, was de aarde bedekt met een dichte vacht
van akkerplanten en heessters, waartusschen de poppetjes op de paden diep
wegzonken. Vakken van donkergele tarwe lagen op de heuvels naast bleeke rog.
De hemel was helder hier bij de zee en het klare zonlicht lag op de velden.
De weg was gestadig gestegen en men reed nu op een heuvel. Tusschen het
geboomte door, dat op de berghelling groeide, zag men een dorpje, diep in een
komvormig dal beneden en terwijl de postwagen, waarvan de wielen op glijsleden
waren vastgezet, snerpend en knetterend over de kiezel den zigzag weg afschuurde,
kwam het groepje leidaken, een kerktoren omringend nu van dezen dan van
gindschen kant, steeds naderbij te zien. Gescheiden door witte dekstukken lagen
de scherpe vlakjes als een groep kristallen te hoop en blauwe rook steeg op tegen
het hooge kerkdak, waarvan de leien in de zon blonken met gesmoord, gelig licht.
Een lange Amerikaan, wiens nooit volprezen bottines Willem in het smalle van den
rug stompten, haalde zijn Baedeker voor den dag.
‘Zouden ze daar wat genietbaars te drinken hebben?’ kreunde de dichter. ‘Ik begin
flauw te worden’.
‘Wacht tot we in Whitmell Moor komen’, zei Reggie, die altijd meer weet dan een
ander. ‘Daar kun je een kop fatsoendelijke thee en geboterd brood a d l i b krijgen
voor drie stuiver’. En bedachtzaam flikte hij een vlieg van een paarde-oor.
Aan den ingang van de vallei werd stil gehouden, om de wielen weder vrij te
maken, zoodat Willem gelegenheid had om een antieke hofstee op te nemen, die
daar stond. Het was een wonderlijk kavalje. Willem dacht, dat zulke alleen in
prentenboeken bestonden of op kerstkaarten. Het vervallen bemoste dak rees zeer
steil en hoog - bijna zoo hoog als de omringende kastanjes en uit dit hellend vlak;
dat in speelsche buitensporigheid (als op de gravures van Dürer) bijna tot op den
grond reikte, braken zolderraampjes door houten tralies tegen de stormen
beschermd. De gevel was gekalkt tusschen de roode kruisbalken en latten en om
de vermolmde blinden groeide klimop naar boven en verstopte de schoorsteen. De
avontuurlijkste en griezeligste dingen zouden binnen die muren kunnen gebeuren.
Onder een vlierstruik in het gras voor de deur lag een oude geit met lang, grof haar
op het beenige lichaam. De uitdrukking van den kop (het domme van de slappe
ooren en snel wijkende, kauwende kin, waaraan een dun baardje hing: het wulpsche
der gesperde neusgaten, als van een Nubische; het onbetrouwbare, dat de witte
wimperfranje aan de lodderige, puilende oogen gaf) trof Willem. Zoo'n raar beest
kon alleen bij zoo'n raar huis hooren, maar.... (er was bevrijding in die gedachte)
de wereld waarin plaats was voor beide werd er te ruimer en belangwekkender om.
De paarden sprongen weer vooruit en reden, onder bazuingetoet de smalle,
slingerende dorpstraat in. De reizigers waren ter hoogte der eerste huisverdiepingen.
Dat waren de stroogedekte huizen, die als tooneeldecors in pantomimen verschijnen;
huizen uit het sprookjesland, schilderachtig en onwaarschijnlijk, fantastisch en
popperig - niet als woningen bedoeld, maar als romantische achtergrond voor
melodramatische gebeurtenissen. Aan de voorgevels van ge-
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tint cement waren knusse erkertjes uitgebouwd, laag genoeg bij den grond om met
een touwladder te bereiken en juist groot genoeg voor een niet al te hartstochtelijke
liefdesscène. En er waren portiekjes of wel rustieke veranda's op dikke
boomstamkolommen en daartegen groeiden klimrozen en witte clematis. Kleine
voortuintjes door lage muren van cement-en-leisteen van de straat gescheiden,
stonden vol kleurige bloemen: bestipte digitalis, hooge stokrozen met hun roze
kokardes, breedbladige zonnebloemen, violette monnikskap vlak naast het fel oranje
van goudsbloemen, blauwe riddersporen en witte akolei. Het was alles zoo landelijk
en frisch, dat Willem geloofde, dat hier, in die mooie en eenvoudige omgeving, het
leven noodzakelijk waardig en oprecht moest zijn. Een zwarte kat lag zich in een
vensterbank te zonnen. Een gerimpeld moedertje in witte floddermuts mummelde
tevreden in een leunstoel. Dikke, blozende kinderen, niet noemenswaard gekleed,
stoeiden op een bleekje. Een boer uit een teekening van Caldecott kwam
aangeloopen met een ontzaggelijken bruinen hengst aan den teugel en het dier
steigerde bij het naderen der diligence op de plompe achterpooten precies even
koddig als de strijdrossen van sommige ruiterstandbeelden uit de fransche
renaissance.
De herberg waar men stil hield was streng in stijl met de omgeving. De ondergevel
beneden de zware lijstrichel was van dwarsche, geteerde planken en de bovenpui
van grint in cement. Daarin waren ramen als kasten uitgebouwd en de kleine vensters
van ruitjes in lood stonden open, zoodat men tusschen de pompoenen in propere,
ouderwetsche slaapkamertjes kon zien. Tegen een zijmuur was een zeer hooge
baksteenen schoorsteen aangebouwd en het dak bestond uit kleine roode pannen,
vlak en rechthoekig, als schubben over elkaar gelegd. Daarop groeide het zindelijke
huislook. Een groote lantaarn hing boven de voordeur en een uithangbord, waarop
het portret van Karel II in verbruinde kleuren geschilderd stond, wiegde aan een
paal bij de haverbak. De kaalhoofdige, dikke waard kwam naar buiten, gevolgd door
zijn dochter, die een nuffig schortje voorhad.
‘Bij den Heer Harry’, zei de Amerikaan en hij sloeg op zijn knie, ‘ik wist niet, dat
zulke dingen bestonden. Wij leven hier in een achttiende-eeuwsch blijspel!’
‘Ik zei, dat er geen romantiek in Engeland was’.... begon Willem met een bloos
van schaamte op zijn boetvaardig gezicht.
‘We beginnen pas’, antwoordde Reggie.
De paarden werden verwisseld en de tocht begon opnieuw, maar lang werd er
niet gereden. De kustrotsen lagen vooruit en iedereen die loopen kon, werd verzocht
om af te stappen. Willem was blij wat beweging te kunnen nemen. Hij was erg
gelukkig, ofschoon diep beschaamd. Alleen vooruit loopend overdacht hij de
ervaringen der laatste uren en boven gekomen, wachtte hij, op een hek gezeten,
de komst van den wagen, die door de zweetende, hijgende paarden moeizaam
tegen de helling werd opgezeuld. Dat was zulk een inspanning, dat reeds een
kwartier later te Whitmell Moor opnieuw van span moest worden gewisseld en onder
het wachten gebruikte men op het imperiaal den theemaaltijd, waarvan Reggie had
gesproken.
Het laatste deel van de rit werd toen ondernomen. De knikkende schimmels
trokken met slappe strengen de hooggeladen koets over den gruizeligen, harden
weg. Rechts daalden plotseling de hooge kustrotsen naar de wijde zee, waarop de
rompen der verre stoombooten onbewegelijk schenen te rusten onder oploopende
rookstreepjes. Links golfde de duffelsche hei met zacht rondende bulten diep
landwaarts in. Klompen dicht opeen gepakte kattedoorn groeiden uit de hellingen
en hier en daar was een scherpe punt van de onderliggende leisteen door het
bekleedsel van borstelige plaggen gesleten. Boven de hoofden leek
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de hemel verwonderlijk klaar en blauw, maar verbleekte naar de wijde kim tot wit.
Tegen de zon in scheen het, of men het zwart der ledige hemelruimte door de ijle
luchtlagen zag schemeren en de zwevende wolkenvlokken waren gedrenkt met
vreemd koperkleurig licht, als van de maan in eclips. Iemand merkte in de verte een
hert op en de menschen wezen elkaar het prachtige roode dier, dat met hooggeheven
geweikop aandachtig naar de mailcoach keek. Een valk stond onbewegelijk op
gespreide vlerken en vloog toen weg in ruime kringen. Zij reden zoo hoog, dat het
panorama herinnerde aan fotografieën uit een ballon genomen. Achter de heibulten
welfden heuvels wier schildpadruggen met gras begroeid, door heggen-streepjes,
in ongelijke vakken waren verdeeld. Op de glooiing naar een dal ruigden de
uitgestrekte wouden als ware het een mosbekleeding en in de verte kronkelde de
helle postweg als een bliksemtak omlaag. Wat was het heerlijk, zoo verheven te
zijn boven de aarde in alle kleinheid. Willem's ziel pakte iets van de dolle vrijheid
van den wind, die daar op de hoogten krachtig blies.
Na het eten zaten de mannen op het hotel-terras te rooken en plannen te maken
voor den volgenden dag. Telkens tikte een kantelend stukje van het smeltend ijs
tegen het kristal der met dauw beslagen wijnglazen. De meeuwen cirkelden in de
ziltfrissche, zonschitterende lucht boven het breede zeevlak, dat blauw was als een
bergmeer tot waar de kustrotsen van Wales den gezichtseinder flauw verontrustten
en de roomwitte zeilen der booten bloeiden als bloemen op. In een ruime bocht trok
de baai naar het noorden, waar brokkelig en steil het voorland van roode zandsteen
rees, gloeiend in het late zonlicht met zachte schakeeringen van vermiljoen, flamingo,
robijn, granaat - met een wereld van wemelend détail in barstjes en bulten, ribbels
en holten; en de scherp-belijnde schaduwvlakken waren violet. Maar op de
bergruggen was het emeraud groene gras, dat met fijne rondingen en zachte glooiing
de steencontouren verzachtte en de hooge cirruswolkjes slorpten kleur, naarmate
de blindende lichtplek der zon in een reep van zeenevel zonk.
‘Ik maak nog wel mijn excuses’, begon Willem hakkelend, ‘ik had geen idee. Ik
had mijn mond moeten houden.... natuurlijk. Het is hier zoo prachtig. Ik heb een
goeie les gehad’.
Reggie knikte goedmoedig. ‘Al lang goed’ zei hij. ‘Blij dat u zich amuseert’. - Zijn
heldere oogen monsterden het uitgezakte, bleeke gezicht van den Hollander. ‘Wat
ik zeggen wil. Ik zou niet te laat naar kooi gaan’.
Willem ging niet te laat naar kooi, maar het was beschikt, dat hij nog niet
ongestoord zou slapen. Niet, dat er ditmaal iets aan zijn kamer ontbrak: die was
volmaakt tot een inrichting toe, waardoor hij, uit zijn bed met den nachtportier kon
spreken. Hij had geen verlangen om met den portier of met iemand anders te
spreken, maar sliep, toen hij nauwelijks op het kussen lag, dat naar lavendel rook.
Reggie liep door het dorp een laatste pijp te rooken, welvoldaan over zijn werk.
Hij had alles gedaan wat hij beloofd had. Op het dagprogramma had niets ontbroken
dan een brand. Dat was trouwens een onredelijke en zelfs onbegrijpelijke wensch.
Er moesten toch in Holland ook branden genoeg voorkomen. Maar een vreemdeling
en vooral een literaire vreemdeling is ontoerekenbaar en het zou toch aardig geweest
zijn als....’
Een reutelend hijgende jongen kwam een hoek omgerend.
‘Brand!’ snikte hij en jakkerde weer voort. Tegelijk zette de torenklok in.
Dat was weer een van die fortuintjes, die Reggie's reputatie van almachtigheid
hebben helpen bouwen. Vijf minuten waren nog niet voorbij, toen hij Willem
aankondigde, dat zijn brand gereed was, met hetzelfde koele air van
zelfgenoegzaamheid, waarmee
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hij dien middag Shelley's Woodbine Cottage had vertoond.
Willem kwam verward uit verre streken tot de werkelijkheid. Hij begreep de
vergissing, maar kon niet wel weigeren om mee te gaan, al had hij werelden gegeven
om door te slapen. Hij schoot wat kleeren aan en liep halfwakker door de Highstreet.
Reggie (hij weet iets van literaire behoeften) gaf hem een stoel, een blocnote en
een potlood en ging toen helpen blusschen.
Er viel niet veel meer te redden. Boven het brandende huis, schuinoploopend,
was een baan van buikige, wentelende rookwolken, donker en ondoorzichtig tegen
de sereene groene noorderhemel. Voor de ruiten wervelden smookkolken, waardoor
hier en daar vuur flikkerde. Door kieren en reten, langs de deur en onder het dak,
kwamen straaltjes witte damp. De heele dorpsbevolking liep aan en pensiongasten
in avondkleeding droegen meubels uit. Toen plofte iets, glasscherven rinkten op
den grond en in éen hoog opgolvende zwaai laaiden de vlammen naar boven en
verzwakten toen tot een strook van oranjekleurige vezels, linten en rafels, wimpels
en banderollen, vervormend lofwerk en krullen, telkens uiteengeblazen als een bos
veerpluimen, hier en daar gesmoord tot bruinrood en karmijn door de rooksluier.
Van de brandende daklatten gleden de pannen naar omlaag.
Willem zat wezenloos in den gloed te staren en probeerde om wakker te blijven,
uit beleefdheid en erkentelijkheid tegenover zijn gastheer, maar het omringende
scheen ver en onwezenlijk en hij zelf, aan de aarde en het tijdelijke ontstegen, raakte
in communie met de oneindigheid. Ver in een tafereel aan de grenzen van zijn ziel,
liepen zwarte kereltjes - een vreemd en verachtelijk geslacht - over bedden van
leeuwenbekjes en indische kers. Te midden van modder en plassen kreunde de
brandspuit en de waterstaaf uit de lekkende oude slang vergruizelde knakkend
tegen muur en houtwerk in een wolk van gele damp. Binnenshuis was het nu helder
licht. Een zware bint slingerde los, een stuk van het dak gleed omlaag en een vrij
zwevende vlam fladderde even in de trillende heete lucht voor de verzengde boomen.
De opsproeiende vonken trokken fijne gebogen lijntjes van licht aan den hemel. Het
vuur stoof weer op. Dikke zwarte rookdarmen werden omhoog gezogen en
daardoorheen glimmer-gloeide een prop hooi, scharlaken rood. Om de schoorsteen
als golven om een klip, zwalpten de vlammen. Half zwart verbrande lappen en
stukken papier steigerden in de heete lucht - het leken kraaien in een storm.
Toen kwam een vlammetje als van een kaars op het rieten dak van het buurhuis
en Willem moest maar steeds naar het lichtje kijken, dat langzaam grooter werd.
Het kreunen van de brandspuit naast hem veranderde in verwijderd gezang van
een geestenkoor en er was iets spookachtigs in, iets van een koortsdroomgevoelen,
dat hij, wakend en zelf-bewust, niet de macht had zich van dien waan te bevrijden.
Toen zonken de oogenkappen. Een bladderig verkoolde balk, nog gloeiend met
korsten van donkerrood vuur dreunde neer en het stoorde hem niet. Een muur werd
omgeramd, een tweede huis brandde uit, mannen liepen in het donker tegen zijn
stoel en vloekten en rustig sliep Willem met het hoofd tegen een muur geleund op
de plek, waar Reggie hem had neergezet en tot zijn verbazing vond bij het aanbreken
van den dag. En als u mij niet gelooft, kunt u het nalezen in een oud nummer van
de North Devon Advertizer - maar die wist de verklaring niet.
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Bakawali. Een hindoesche legende,
naverteld door Clarita Bosch.
Er bestaan in de Hindoestan-taal vele wonderschoone verhalen. Er zijn er die
vertellen van tooverbronnen in wier heilige wateren zieken genezing vinden. Op
brandende, schrijnende wonden werkt het koele nat balsemend. Ouden van dagen
en lammen worden naar de heilige plek gedragen en ziet! na hunne leden bevochtigd
te hebben met het bronnenwater, is het of nieuwe jeugd en krachtig leven hun arm
lichaam bezielen. En bovenal wordt er gezegd van de wonderkracht die de tooverbron
bezit om de sexe te veranderen van hen die zich in hare wateren baadden.
Ook wordt er verteld van bloemen die geuren uitstroomen, zoo teeder en van zulk
een grooten geheimen kracht, dat blinden weer ziende konden worden, geuren die
gekoesterde wenschen in vervulling brengen zoo het geloof in de heilige macht dier
tooverbronnen oprecht en groot genoeg was.
Vele, vele van zulke legenden en sagen van wondre schoonheid en poëzie bestaan
er nog in het oude Hindoestan, verhalen handelende over Apsara's en Rakshasa's
doch geen daarvan evenaart dat van Bakawali de schoone Apsara, eens door een
Muzelman geschreven, een proza-gedicht van aardsche en bovenaardsche liefde....
In de dagen toen de groote Radjah Zaïnalmuluk over de koninkrijken van Hindoestan
regeerde, werd het hart van Bakawali, de Apsara, door liefde voor een aardschen
jongeling verteederd. De jonkman was van vorstelijke geboorte, hij was de zoon
van den grooten Radja. Schoon was hij, zoo schoon als eene vrouw, even schoon
zelfs als de god Kama en zijn geheele wezen scheen voor liefde geboren....
Bakawali, van bovenaardsche bekoring behoorde tot de Onsterflijken. Het was
evenwel den jongen koningszoon niet bekend dat de schoone maagd tot het
godengeslacht behoorde en dat haar wezen niet van deze aarde was.
Wel zag hij dat hare oogen wondergroot en donker waren met al de geheimen
van een Indischen zwart-blauwen maannacht erin. Wel zag hij dat ze een zacht licht
uitstraalde als ze zich bewoog en snoof hij zoete bloemengeur op bij hare nadering;
en als hij in die donkere oogen vol mysterie zag, als hij voelde dat zacht-schijnende
licht uit haar wezen, als hij inademde die wondre bloemenaroma dan knielde hij
neêr in heilige aanbidding, sprakeloos, terwijl een siddering van liefde en verlangen
zijne lichaam doortrilde.
Ook Bakawali beminde en hoog laaide de liefdevlam op in haar hart en deed haar
heure goddelijke afkomst vergeten en zelfs de herinnering aan de hemelsche
regionen waarin ze tot nu toe geleefd had was uit hare gedachten verbannen.
***
In de heilige boeken der Hindoes is veel geschreven over de eeuwige stad
Armanagar, welker inwoners onsterflijk waren. Daar heerschte Indra de
blauwgebaarde in slapeloos geluk en genietingen, omringd door zijn hof van nooit
sluimerende hemelsche danseressen. En tot deze behoorde Bakawali, deze
hemelsche sferen was hare verblijfplaats die ze verliet voor de aardsche liefde tot
een jongeling.
Op zekeren nacht echter te midden van vreugde en genot stond Indra plotseling
van zijn troon op en vroeg:
‘Hoe komt het dat we Bakawali, dochter van Firoz, niet meer zien?’
En een der schoone vrouwen antwoordde:
‘O groote Indra, Bakawali onze zuster is gevangen in de netten van aardsche
liefde. Ze is betooverd door de jeugd en de schoonheid van haren sterflijken minnaar,
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ze leeft slechts voor hem, al hare gedachten en gevoelens gaan naar hem, ze
vergeet alles om hem, zelfs haar goddelijke afkomst en haar
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heilige geboorte.... En dit, o God van Sura's en Dewa's, is de reden dat we onzen
lieven rozeknop niet meer in ons midden zien!’
Toen Indra dit antwoord hoorde vertoornde hij zich, een donkre rimpel groef zich
tusschen zijne machtige wenkbrauwen en hij beval dat Bakawali oogenblikkelijk
voor hem gebracht zou worden opdat ze rekenschap zou kunnen geven van haar
gedrag
En de Dewa's wekten haar en plaatsten haar in heuren ochtendrozenrooden
wolkenwagen. Ze brachten haar voor Indra's troon en aan de treden stond daar nu
de schoone zondares, hare lippen vochtig nog van aardsche kussen. En ze knielde
met gevouwen handen voor hem, doch de god van het firmament blikte op haar
neêr met vertoornd gelaat en zijne oogen flikkerden met hetzelfde bliksemende vuur
als wanneer hij ten strijde reed op zijnen drieslurfigen olifant.
Toen sprak hij tot de Dewa's die naast hem stonden:
‘Ik beveel dat Bakawali gelouterd worde door het vuur. Is hare zondige liefde tot
den aardschen jongeling zoo diep in haar hart geworteld dat ze de misdaad herhaalt,
brengt haar dan oogenblikkelijk weder voor mij....’
Zooals bevolen was bonden ze dus de schoonste der Apsara's bij hare polsen
en enkels en wierpen haar in een oven van gloeiende vlammen, waarin haar lichaam
in weinige oogenblikken tot een hoop witte as verteerde. Onmiddellijk daarop
sprenkelden de Dewa's heilig water op de plek waar even te voren het schoone
lichaam van hare zuster uitgestrekt lag en ziet! uit de gloeiende roode vuurzee stijgt
daar Bakawali, nog schooner dan ze ooit geweest was...
God Indra zag haar aan en beval haar daarop voor hem te dansen zooals het
vroeger hare gewoonte was. En ze danste, een ranke bloem gelijk, bewogen door
het zacht aanwaaiend koeltje, licht als een vlinder, dartel als een dwarrelend blaadje,
met steeds boeiender gratie, tot eindelijk allen die haar zagen uitriepen:
‘O Bloemenkind, o Rozeknop! gij Wonder van den Toovertuin! Bloesem van
Schoonheid!’
Groot was Bakawali's liefde, groot en sterk en geen vuurzee was in staat die te
dooden. Hare liefde was als een bloem die vlammen trotseert, onvernietigbaar, trots
haar witten kelk heffend op ranken, edelen stengel hoog boven de roode vuurtongen
uit, onaantastbaar, een beeld van reine, onwankelbare liefdetrouw...
En zoo kwam het dat elken nacht Bakawali voor den God Indra gevoerd werd en
hare vreeselijke louteringstraf had te ondergaan. Doch elken nacht opnieuw zweefde
ze van uit de hemelsche rijken naar de aarde. En elken nacht opnieuw baadde ze
zich daar in de bron met rozenwater om zich dan zachtekens naast den beminden
jongeling neer te vlijen, onhoorbaar, éven hem aanroerend maar als een vallend
blaadje en zonder hem te wekken droomde ze naast hem hare zoetste
liefdedroomen.
Op een nacht echter ontwaakte Taj-ulmuluk en zijne armen naar haar
uitstrekkende, bemerkte hij dat zij er niet was. Slechts de geur van heur haren op
't kussen verried hem dat zij er geweest was. Toen ze terugkeerde, schooner dan
ooit, sprak de jongeling geen woord doch den volgenden nacht gaf hij zich met een
scherp mes een snede aan den top van zijn vinger en wreef daarop de wond met
zout in, de pijn zou hem voor insluimeren behoeden. Toen nu de wolkenwagen
geruischloos nederdaalde om Bakawali te halen, stond hij op en volgde haar
ongemerkt. Terwijl hij zich onder den wagen vastkrampte werd hij meêgevoerd tot
voor den troon van Indra, doch de groote heerscher van het heelal zag hem niet
want zijne zinnen waren beneveld door schoonheid en de geur van soma-wijn.
In de godenzaal stond de vorstenzoon. Verborgen in de schaduw van een der
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zuilen die het trotsche hemeldak torsten aanschouwde hij half bedwelmd de
onbeschrijfbre pracht van het godenverblijf. Zijne oogen sloten zich voor de schittering
die Indra's troon uitstraalde. Daar zat de groote Indra hoog verheven op zijnen zetel
van goud die gedragen werd door een voetstuk van brokken robijn, safier en
smaragd; het licht, gezeefd door deze reuzensteenen wierp een zacht-bonten
tooverglans door de ruimte met hare duizend porfiren zuilen.
Hij, die onopgemerkt bleef aanschouwde de verblindende schoonheid der
hemelsche vrouwen doch niet ééne was zoo schoon als Bakawali, zijn lieflijke roos.
Eene siddering van ongekende weelde doorvoer zijne leden toen zijn oor muziek
opving van onzegbare zoetheid, een teeder smachten, daartusschen harpakkoorden
van aangrijpende kracht begeleid door betooverende fluittonen die lokken naar
heerlijke, zalige, in den droom alleen geziene oorden.
Plots schrikt hij op. Wat zien zijne oogen? Bakawali, zijn witte bloem, wat doen
ze haar? Zijn dat háár polzen, háár enkels die saâmgesnoerd worden? En daar,
dáár die gloeiende vuurzee? Als versteend staat hij daar, dan springt hij op en met
een kreet wil hij zich met haar in de vlammenmassa werpen, maar op hetzelfde
oogenblik wordt het tooverwoord geuit, het heilige nat gesprenkeld en voor de oogen
van den koningszoon verrijst daar Bakawali, schitterender dan hij haar ooit
aanschouwd heeft, ze verrijst daar als de schoonste vorm der godin Lakshmi in
haar duizend verschijningen....
En Bakawali danste en ging weer heen terwijl de jonkman haar ongemerkt volgde.
Toen hij haar echter den volgenden morgen vertelde dat hij haar gevolgd had en
nu haar groot geheim wist, schrikte zij hevig en weende bitter. Trillend van angst
snikte ze:
‘Wee, wee, wat hebt ge gedaan! Ongeluk hebt ge over uzelven gebracht! Nooit
kunt ge beseffen wat ik terwille van mijn liefde geleden heb, de verachting van mijn
geslacht, de vervloeking van mijn God! Toch onderging ik al die beleedigingen en
de vreeselijkste straf liever dan mijn liefde op te geven, gaarne stierf ik duizend
dooden voor u, dat hebt ge met eigen oogen aanschouwd Taj-ulmuluk!.., Maar geen
sterfling kan ongevraagd de heilige oorden der goden betreden en daarna ongestraft
op aarde terugkeeren. Helaas! het kwaad is geschied en ik kan u helpen noch raden
om het gevaar te ontkomen, tenzij dat ik u ongemerkt weer naar Armanagar terug
breng en ik den god Indra door mijne kunst zóó voor me weet te winnen dat hij
zachter gestemd, mij alles vergeeft...’
Gelaten onderging Bakawali dus weder de vreeselijke straf en nog een keer danste
zij voor god Indra, doch ditmaal zoo betooverend als nooit te voren.
Met onafwendbare blikken, ademloos volgde de groote heerscher en zijn kring
van hemelsche vrouwen de dans van Bakawali; de zachtglijdende lijnen van haar
ranke lichaam was hun eene openbaring... elk harer bewegingen was een gedicht...,
en verrukt aanzagen ze de wondre vlugheid van hare rozenvoetjes en het teer
wuivend gespeel der witte kapellenhandjes terwijl het vuur dat uit de donkre diepten
harer oogen vonkte, hun in verlammende extase brachten.
De betoovering maakte hun sprakeloos, het luide ‘o Bloemenlichaam!’ bestierf
hun op de lippen die nu nog slechts in staat waren zacht te fluisteren of in verrukking
te zuchten. De vingers der harpspelers gleden af van de snaren zoodat nog eerst
een vaag getokkel hoorbaar was en eindelijk elke muziekklank wegstierf....
De groote, mystieke stilte werd verbroken door Indra's diepe stem die nu week
en zacht klonk:
‘Bakawali, vraag wat ge wilt, het zal u toegestaan worden, ik zweer het bij de
Trimurti!’
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De boezem nog hijgend van den passiedans knielde Bakawali voor hem neder en
sprak op deemoedigen toon:
‘Ik smeek u, o groote Indra, sta mij toe van hier te gaan en met hem dien ik bemin
op aarde te leven.’ En hare blikken zochten den jongen Taj-ulmuluk. Ook Indra's
oogen blikten op den vermetelen jonkman en bij het hooren van Bakawali's woorden,
fronste de blauwgebaarde zijne wenkbrauwen en zeide:
‘Gij ook, menschenzoon wildet zeker hetzelfde verzoek doen; maar voorwaar dit
zeg ik u, niet zonder zelfpijniging zult ge een Apsara van uit hare godenwoning
wegvoeren. En wat u betreft trouwelooze Bakawali, mijn eed zal ik houden, gij moogt
met hem gaan; toch zult ge beiden boeten voor uwe zondige liefde, voor den hoon
ons godengeslacht aangedaan, mijne hand zal u weten te straffen en van af dat
oogenblik Bakawali, zal de helft van uw schoon vrouwenlichaam tot marmer
versteenen en zoo zult ge leven twaalf jaren lang.... Gaat nu beiden heen en verheugt
u in uw geluk....’
Zoo werd Bakawali in eene kamer van eene aloude, vervallen pagode geplaatst,
diep verborgen in de bosschen van Ceylon. Daar bracht ze de treurige jaren door,
gezeten op een steenen troon, zij zelf steen van af haar ranke leest tot aan hare
vlindervoetjes.
Eindelijk na lang zoeken vond Taj-ulmuluk haar en hij werd niet moede haar als
eene heilige te aanbidden, dagelijks offerde hij aan haar als aan eene godin.
De oude, gescheurde muren van den tempel trilden als wilde olifanten voorbij
draafden; tijgers met groenen, kwaadaardigen blik gluurden door spleten in den
muur die het heiligdom omsloot, doch Taj-ulmuluk was niet bevreesd, devoot en
gegeduldig wachtte hij al die jaren lang.
De gladde, vlugge hagadis stond voor een oogenblik stil, keek met hare gitzwarte,
schrandere oogjes verbaasd om zich heen om dan pijlsnel onder een zwaren steen
weg te schieten; slangen staakten plots hun kronkelgang om hun ijskouden, wreeden
blik in 't rond te werpen wantrouwend de beangstigende stilte. Groote spinnen
spanden hun zilvernetten boven het schoone hoofd van het levende beeld,
bontgevederde vogels broedden rustig hunne eieren uit voor de oogen van
Bakawali....
Maar zie, aan het einde van het elfde jaar toen Taj-ulmuluk eens ter jacht was
gegaan, stortte de tempel in en de hulpelooze Apsara werd onder de reusachtige
steenblokken bedolven, geen hand die haar redden kon....
Toen weende de jonge vorstenzoon.... Maar nog gaf hij de hoop niet op, en blééf
wachten wel wetende dat de Onsterfelijken niet sterven kunnen.... En spoedig daarop
rees er uit de ruïnen van den ouden tempel een wonderschoone boom op, slank
en sierlijk en buigzaam als het lichaam eener vrouw.
Taj-ulmuluk zag dat het groeide en eindelijk begon de boom te bloeien! De lieflijke
narcis, vrouwenoogen gelijk, vergat men als men de teedre bloesems aanschouwde
die den boom tooiden. En de schoone bloemen werden tot vruchten zoo rozig en
zacht fluweelig als de huid eener maagd...
Zoo ging ook het twaalfde, het laatste jaar om. Toen eindelijk de laatste maan
verdween, viel van den boom een groote vrucht die uit zichzelve openbarste en zie!
een vrouwenlichaam gevouwen als een kapel in zijn cocon, lag daar zacht-glinsterend
in de blanke vruchtschaal.... Langzaam ontplooide zich het parelwitte lichaam en
weldra stond daar als een wonderschoone droom eene vrouw voor de verrukte
oogen van den jonkman Bakawali was het, lieflijker dan het uchtendrood, oogen
dieper dan de zee. Bakawali, de onsterflijke Apsara, Bakawali herboren voor haren
minnaar en bevrijd van de vloek van haar geslacht.
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Speelsch liedeken van de lente...
Door Richard de Cneudt.
Ik hoor gekwetter, alhier, aldaar,
en al de blaarkens gaan open,
en, waar ik met stralende oogen staan,
ik kan slechts beminnen en hopen.
Het zonneken steekt haar wimpelken
ten dake van 't hemelsch huis,
en het waterken vloeit, en geen rimpelken
verbreekt het gezapig geruisch....
Droomstemmen van spelende kindekens
fluistren ten allen kant,
en kussend doen de windekens
hun speelreize over 't land....
De wolkenlammetjes huppelen
door de hemelsche weiden zacht,
met de zon in vonklende druppelen
omspelend hun gulden vacht,
en schuchter, uit alle torentjes,
blazen de geestjes der Mei,
klaar op hun parelen horentjes
der Lente profecij....
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O dat zoo prinslijk heerscht...
Door Richard de Cneudt.
O dat zoo prinslijk heerscht de wandelende wind,
met luchtge voeten en streelhanden in de straten,
en maakt mij, wie veel teedre vreugden vaak vergaten,
met al mijn weemoed blijde en zorgloos als een kind.
De heele wereld lacht, tot jok en spel gezind,
waar zou 'k, onzaalge, gaan met al mijn lichtloos haten,
waartoe, in al dien glans, zou donker klagen baten,
zoo al wat adem heeft, de speelsche lent bemint?
Ik hoor, met klaar geluid, de goede menschen praten,
gejoel van kindren klinkt en daalt en stijgt gezwind,
een lied zingt, dat den weg tot blijde harten vindt,
en ik, die schamel ben en in mijn droom verlaten,
ik voel een band, die weer me aan duizend herten bindt,
en weet, dat ook voor mij een nieuw seizoen begint....
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Kroniek.
Boekbespreking.
Peter Dumaar, Gijsbert en Ada, 2 dln., Amsterdam, P.N. van Kampen &
Zoon. (Het jaartal ontbreekt).
Verwonderlijk dat dit merkwaardige boek tot nog toe in zoo geringe mate de
belangstelling der litteraire critiek schijnt gaande gemaakt te hebben! Is de evolutie
van een ernstige en hooggestemde kunstenaarsziel, met diepe aandacht nagespeurd,
en opgeteekend in die klare en rustige volzinnen, waartoe enkel de volle
bezonkenheid bij machte is, dan iets wat men elken dag ontmoeten kan? Of is het
tegendeel waar misschien, zijn wij al te zeer ontwend aan het rustig samenzijn met
een twee deelen lang in denzelfden bedaarden toon gehouden verhaal, ál te gauw
verveeld door zulke eentonigheid, kan onze door het roezig druk bestaan vermoeide
belangstelling alleen nog met nerveus-gevoelige levendigheid en scherpte van geest
worden gevangen? Inderdaad, ik vrees, dat zóó alleen verklaard kan worden hoe
‘Gijsbert en Ada’, gedurende de voorjaren van 1910 en '11 in Elseviers verschenen
en in Oct. 1911 als boek, tot nog toe in de tijdschriften bijna niet besproken, in dagen weekbladen amper aangekondigd worden kon.
Het is wel jammer; ik voor mij althans zou dit boek zeer bekend wenschen en
gelezen door ieder die werkelijk belang stelt in de groote en veelzijdige kunst- en
cultuurproblemen van onzen tijd, in de zich aldoor uitbreidende, uiterst ingewikkelde
gedachtenwereld veler hedendaagsche artiesten. Hiermede heb ik tevens eigenlijk
al gezegd, waarom ik dat zou wenschen. Namelijk niet omdat ik ‘Gijsbert en Ada’
als kunstwerk op-zich-zelf zulk een bizonder hooge plaats in onze litteratuur
toekennen wil, maar omdat ik in dezen roman een zuiver beeld zie, van wat de
laatste jaren is omgegaan in honderden moderne kunstenaars - niet de sterkste
allicht, maar hoeveel zeer sterken zijn er? - wat hen heeft doen zoeken, tasten,
weifelen, werken, veel lijden en weinig genieten. In dezen r o m a n , zeg ik. Want
het moge dan een zeer buiten-modelschgevormde, geenszins heftig bewogen,
uiterst weinig plastische, bijna niet dramatische roman zijn, een roman in den waren
zin van het woord is dit boek m.i. zeker. Een der weinigen, die wij bezitten. De
geschiedenis van een mensch, waarin diens evolutionaire overgang uit zekere
levensfase in een andere met helder inzicht en onweersprekelijk steltalent
beschreven staat.
Hoe lang het ook voor sommigen onzer geleden weze, dat zij romans lazen op
dezen gelijkend, toch zullen ook zij zich zonder twijfel al door de eerste bladzijden
van ‘Gijsbert en Ada’ herinnerd gevoeld hebben aan die oude lectuur. Want moge
de toon van dit boek een weinig levendige, weinig hartstochtelijke zijn, een sterke
is hij tevens, van hoogen aanleg en bizondere suggestie. Geen lezer zeker of hij
zal ijverig trachten zich te binnen te brengen naar welke veel oudere werken hij met
aanvankelijk vage gedachten door dezen roman wordt teruggevoerd. Dat zullen
dan natuurlijk voor bijna ieder weer andere werken moeten zijn. Want zelfs lang niet
elk litteratuur-lievend Nederlander kent de duitsche romantiek van 't begin der 19e
eeuw in haar meest typeerende uitingen - Novalis, Brentano, Von Arnim, Eichendorff
- het meerendeel onzer hollandsche lezers heeft slechts met min of meer slappe
navolgers dezer schrijvers, min of meer bewustelijk, kennis gemaakt. Maar dat er
wel bijna geen, mits werkelijk eenigszins belezen lezer zijn zal of hij mijmert bij de
lectuur van ‘Gijsbert en Ada’ bijwijlen aan dat goede, oude Duitsch-
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land, aan iets diepzinnig-zacht-dichterlijks dan, iets trouwhartig-dweepends, iets
weemoedig ernstigs en.... wel erg zwaarwichtigs en plechtigs, acht ik zeker. Ook
aan Gottfried Keller's Grünen Heinrich herinnert dit boek nu en dan - maar wie, bij
ons, die Gottfried Keller leest! - en soms ook, maar dat niet door den toon, aan
jongere, tegen de romantiek ingaande, maar toch nog onder invloed der romantici
schrijvende Nederlanders: Van Limburg Brouwer, Carl Vosmaer. Gedachten en ge
sprekken over kunst en cultuur, ziedaar immers wat, nu eenigszins ruw gezegd,
ook deze beide deelen vult.
Peter Dumaar, toen hij zijn roman schreef, zal zich van laatst-genoemde, dan ook
eigenlijk slechts oppervlakkige gelijkenis, waarschijnlijk in 't geheel niet bewust
geworden zijn. Wat hij wilde was zoo heel iets anders, n.l. dat wat wij allen willen,
wij moderne romanschrijvers: het essentieele, de hoofdzaak van het zieleleven eens
menschen (of van een menschengroep) beschrijven en dat leven in zijn evolutie
nagaan. Door de wijze waarop wij dit doen, uiten wij ons. Zij die, van een z.g.
neo-romantische beschouwing uit, de z.g. realisten beschuldigen zich te veel met
uiterlijkheden, te weinig dus met het eigenlijke, het geestelijke wézen bezig te
houden, geven daardoor enkel blijk van anderen menschelijken aanleg te zijn dan
die realisten en met hen te verschillen van kijk op het wezen van het eigenlijke. Ook
die realisten of naturalisten - zij dan die men zoo te noemen pleegt - zijn voor zich
zelf overtuigd het essentieele, en niets dan dat te geven. Natuurlijk in zooverre zij
waarachtige kunstenaars zijn. Iedere goede roman- of novelle-schrijver doet niet
anders dan met zijn diepste aandacht, zijn innigste overgegevenheid, zien en hooren,
kijken en luisteren naar de figuren zijner verbeelding en die weergeven in hun meest
‘teekenende’ handelingen, woorden. Zoo zij uiterlijkheid beschrijven, het is natuurlijk
alleen wijl h.i. die uiterlijkheid het innerlijke doet uitschijnen. Te doen is het ook hun,
altijd en alleen, om het meest wezenlijke hunner mensch-wezens. Gelukkig, ook
Peter Dumaar, aan het einde van zijn roman gekomen, geeft bewijs deze
gelijkwaardigheid aller kunstrichtingen - mits door kunstenaars gevolgd - volkomen
te beseffen. Want dit behoort tot het zeer opmerkelijke van dezen weldoordachten
kunstenaarsroman: de evolutie er in beschreven is er een van voortdurenden groei,
in ruimte en diepte, volkomen begrijpelijk door verband met de levenservaring.
Gijsbert, de hoofdpersoon, wiens ernstige, maar nog jongensachtig-eenzijdige
opvattingen in 't begin met bijna àl te eerbiedigen ernst werden opgeteekend, blijkt
aan het slot gekomen te zijn tot oneindig veelzijdiger, tevens groot en
diep-menschelijker begrippen.
Het spreekt van zelf, wanneer een roman van zoo hoogen opzet en diepe
bedoeling als deze geheel geslaagd was, d.i. werkelijk geworden zooals zijn auteur
hem vóór het schrijven zag, - wèl, dan zou Gijsbert en Ada zonder twijfel de allerbeste
roman onzer moderne litteratuur moeten heeten en Peter Dumaar onze machtigste
romanschrijver. Maar zoo is het niet. Om tot zoo ontzaglijke volledigheid, zoo diepe
diepte te geraken, bezat deze schrijver te weinig van dat onafgebroken innig contact
met de oorspronkelijkste menschelijke impulsies, hun instincten en diepste
gevoelsmotieven, waaruit der groote schrijvers hechtste steun bestaat. Te veel moet
hij zijn toevlucht zoeken in denken en redeneeren. Zoo is hem o.a. het innig verband
tusschen de kunstenaarsevolutie zijns hoofdpersoons en diens elkaar opvolgende
liefdes niet helder genoeg geworden. Wij lezers begrijpen wel ongeveer hoe Gijsbert
er toe gekomen is, in zijn jeugdigen zelfwaan en potsierlijke eigenwijsheid, die lieve
schat, dat zonnige wezentje Nora, aanvankelijk innig aan hem verknocht, op bruuske
wijze van zich af te stooten, van zich te vervreemden. Wij begrijpen ook wel zoowat
hoe het komt, dat hij zelf zoo hunkerend aanhankelijk blijkt aan zijn koele,
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stuursche, in haar melancolie en zelfpijnigende bewustheid soms naar harkerig
superieur doende, in den grond door-en-door zelfzuchtige Ada. Het gebeurt maar
al te vaak, dat Gijsbert-naturen zoo blijven opzien tegen Ada-naturen, die zij krachtig
en krachtgevend wanen, alleen omdat zij hartstochtloos zijn en den moed der wreede
analyse bezitten. Maar Peter Dumaar geeft geen blijk zeer objectief te staan
tegenover de liefdes van zijn held, noch daar eigenlijk veel van te begrijpen. Was
hij meer vatbaar geweest voor humor, Gijsberts nu eens malpedant eigenwijze, dan
weer sullig inschikkelijke houdingen zouden niet aan zijn aandacht ontsnapt zijn,
en daar hij den man toch vooral niet sullig kan gevoeld hebben, zou hij dáár tenminste
iets aan hebben gedaan. O, al was het maar een enkele maal geweest, Gijsbert
had zijn engelengeduld eens moeten verliezen en eens flink moeten opspelen tegen
zijn onvermurwbaar koele, plechtig-apathische schoone, - op wie hij toch eigenlijk,
hij mag dan zeggen wat hij wil, nooit rechtaf dol-verliefd geweest kan zijn! - ééns
ten minste had hij haar, zoo niet lichamelijk dan toch geestelijk, flink door elkaar
moeten schudden en trachten haar opteschrikken uit haar diep-egoïstische indolentie
en onuitstaanbare wijsneuzigheid.
Vreemd eigenlijk dat Peter Dumaar dit niet beseft heeft! Het Nolly-episodetje in
het eerste deel van zijn roman is toch zoo goed en bewijst dat deze half
vergeestelijkte schrijver toch nog wel ongeveer beseft hoe manneliefde eigenlijk in
elkaar zit. Het had zelfs best nog een beetje ondeugender mogen zijn, dat episodetje,
stellig het manlijkste hoofdstuk in den heelen roman, die door zijn van poëtische
gedragenheid soms tot het louter rustig vriendelijke dalende toon, en de haast al te
groote gevoeligheid zijner figuren voor het onbeheerschte, onfijne, ongedistingeerde,
nu en dan wel eens even aan het begrip verwijfdheid herinnert en een meer specifiek
mannelijken lezer er toe zou kunnen brengen, aan een plots opkomende lust tot
smijten, vloeken en stampvoeten toe te geven. Ik heb zelfs een lieve lezeres
ongeduldig zien worden onder Gijsberts haast onbegrijpelijke geduldigheid. Driftig
schoof zij het boek van zich af. En ik.... ik moest haar gedrag billijken, ofschoon ik
mij verplicht voelde - zij het glimlachend - haar te wijzen op het onomstootelijk recht
van een auteur, een menschenziel in zijn boek te beschrijven, zooals hij nu eenmaal
weet of voelt dat die geweest moet zijn.... Et pour cause!....
Heel mooi zet zich de roman Gijsbert en Ada in. De eerste hoofdstukken, met groote
en teedere taal-zorgvuldigheid geschreven, behooren m.i. tot de beste gedeelten
van het boek. Ik wil er hier een citaat uit geven (bl. 57/8) tevens om zelf te bewijzen,
dat ik zooeven wel eenigszins overdreven heb, en dat althans de jonge Gijsbert nog
duidelijke blijken geeft ook voor de onbeheerschte levensuiting levendig te gevoelen.
Inderdaad, in dit gedeelte is hij echt jong nog en is het een verjeugdigend genot
met hem mee te leven, zelfs waar hij zich verlustigt in den omgang van een dronken
ouden bedelaar:
‘De helsche maar toch vreemd-verbeeldingrijke bekoring der dronkenschap kwam
voor het eerst over den jongen man, toen hij eens met den ouden Kaatsheuvel een
vervallen toren beklom, die eenzaam stond op den hoogsten duintop der streek.
Het was in de schemering van een klaren kouden winterdag. Zij leunden beiden
over den uitersten omgang en de blikken van den afgeleefden vagebond en van
den hoopvollen jongen man verloren zich bewogen in de stervende kleuren der
duistere heiden en graslanden. Ver en diep zagen zij de zwakke lamplichten der
dorpen en de vuren der visschersschepen op de glinsterende zee, onder den
parelmoeren glans van den avond. Daar ontwaarde Gijsbert in het westen aan den
horizont de witte lichten der groote stad, en hij zag Nora's beeld, verheerlijkt in de
schoonheid der grenslooze hemelen,
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rijzend uit de rood-gouden dampen der woelige aarde. Het was de dronkenschap
van het liefde-visioen, die door de macht eener andere dronkenschap versterkt en
verinnigd werd. Want op hun terugweg vertoefden zij in de herberg van het naaste
dorp en dronken daar, zwijgend in een hoek rustend, een paar glaasjes rood, zoodat
Gijsbert, uit den tabaksrook en de rumoerige geluiden der warme gelagkamer in
den fonkelenden winternacht tredend, een wonderlijke duizeling beving en hij,
gearmd met den grijsaard, zoetjes wankelend, over den breeden zandweg langs
de sparrebosschen huiswaarts toog. De wereld, de nachtelijke aarde, scheen hem
heerlijker dan ooit, rijker aan liefde, aan ontzaglijke uitersten: in zíjne ziel de
huiveringen van jonge schoonheid, in den ouden dronkaard de vermolming van een
duister en hooploos bestaan.... En de rustige zekerheid van geluk, die de jeugd
alleen kent, kwam over hem. Zoo werd hij dien avond voor het eerst gewaar, hoe
schoon en zoet de bedwelming der zinnen wezen kon’.
Prijs ik van de verschillende bekoringen dezer en andere bladzijden de vaak echt
dichterlijke zegging het hoogst, de minst lofwaardige eigenschap van den schrijver
lijkt mij zijn al te zwaarwichtige behandeling van kleine toevalligheden,
teleurstellinkjes enz. Zoo hij en zijn genooten van de ‘neo-romantiek’ den z.g.
realisten hun overmatigen lust aan détailbeschrijving verwijten, hoe moeten dan die
realisten wel meesmuilen als Gijsbert en Ada in een zomersch regenbuitje een
‘beproeving’ zien, en als Peter Dumaar ergens vertelt, dat zijn, voor z'n genoegen
op reis zijnde, en op deze reis wat versjes makende, held soms niet wist ‘waar hij
dien nacht zou r u s t e n ’. Een gewoon mensch logeert, slaapt, brengt den nacht
door...., een neo-romantisch mensch r u s t !.... Dit sentimenteel-pathetische, al te
plechtige en humorlooze staat de overigens zoo zeer verdiende populariteit van
deze roman stellig het meest in den weg. En dan dat nu toch heusch weer overdreven
on-realistische van de gesprekken! Er is toch wel een middenweg! Laat uwe
boekpersonen zich uiten in vloeiende volzinnen, die, zuiver hun gedachten
verwoordend, toch in werkelijkheid nooit zoo door hen zouden gesproken zijn - à la
bonne heure! Ik erken ten volle: het precies weergeven der, vooral bij ons,
Hollanders, vaak uiterst gebrekkige, hakkelige, onjuiste en zich herhalende
praatzinnen is niet vol te houden, schaadt te zeer de artistieke werking. Maar laat
de spreektaal uwer personen dan toch hun persoonlijkheid weergeven, laat het
spreektaal blijven en geen leesboekentaal worden, zooals b.v. in dezen schoonen
volzin van Gijsberts vriend, den ook al zoo onverstoorbaar ernstigen en betweterigen
Maurice (wiens karakterteekening trouwens ook overigens bijna geheel ontbreekt!)
- ik vond hem op bl. 226 van het eerste deel - ‘De Semieten zijn de anti-religieuse
Germaansche-cultuurhaters en dooders en de Grieken een soort van Germanen
avant-la-lettre; de Romeinen de ongelukzalige voortzetters en bedervers der de
Germaansche cultuur zoo fraai inleidende Grieksche; ze hebben ten slotte door hun
Imperium den Völkerchaos voortgebracht, waarin de Roomsche Kerk is ontstaan,
die in de latijnsche rassen der wereld zooveel onheil heeft gebracht, totdat buiten
de grenzen van den Völkerchaos, die nauwkeurig samenvallen met die van 't oude
Imperium Romanum, de Germaan, in Luther, zich tegen 't latijnsch bederf van
Völkerchaos en Roomsche Kerk heeft gekeerd en de mogelijkheid voor een steeds
heilzamer werkende echt-germaansche cultuur opengesteld!’ In dergelijke taal
drukken zich, al te dikwijls, ook de ons veel beter bekende hoofdpersonen uit bij
hun interessante twistgesprekken over kunst. Daardoor zeker doet het ons zoo
bizonder aangenaam aan, wanneer b.v. Ada (I bl. 244) een enkele maal een wat
menschelijker toon vindt en wij lezen: ‘Het valt me zoo moeilijk, met je te spreken’,
antwoordde zij, ‘want ik kan je alleen nare dingen zeggen. Ik voel me,
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sinds lang al, erg lusteloos en moe, vooral doordat ik niet voor jou kan voelen, wat
ik zoo graag zou willen. Jou verdriet te doen, is vreeselijk voor me, en ook.... niets
te kunnen voelen. Je zei vroeger wel eens dat ik je veel gaf. Maar ieder geeft immers
zichzelf de mate van zijn liefde voor anderen terug in rijkdom en warmte. Ik voel mij
leeg en koud, ondanks alles wat je mij geeft, omdat ik zelf geen liefdeschat in mij
heb om te geven. Waarom wil je dat toch nooit gelooven? Omdat ik zelf altijd heb
gehoopt dat er eens iets openbreken zou? Maar er breekt niets open, Gijs, en we
kunnen toch niet altijd blijven wachten en hopen. Moeten we niet liever de
onmogelijkheid erkennen?’
Hoe dankbaar zijn wij in onze harten den neo-romantischen schrijver voor dat
beetje ....realisme?.... neen: w a a r h e i d in persoonlijkheids-expressie.
Ik wil wel gelooven in neo-romantiek. En, heel gaarne zelfs, wil ik gelooven in een
nieuwen stijl in litteratuur, een nieuwe kunst, die van romantiek en realisme, van
fantasie en waarheid, de schoone synthese geeft. Maar wat tot nog toe in ons land
als neo-romantiek gegeven is, vervalt nog te veel, uit vrees voor de excessen van
het naturalisme, in de excessen van een verouderd romantico-classicisme. Och,
wij leven eigenlijk allemaal nog te angstvallig en te benepen in ons kleine land! Van
Deyssel, van Looy, Prins.... zij blijven uitzonderingsgevallen. Adriaan van Oordt was
op weg naar den grooten toon. Maar Adriaan van Oordt is dood, helaas!
Alles wel bezien zal men in den roman Gijsbert en Ada - hoe duidelijk ook, aan het
einde gekomen, ons de karakters der hoofdpersonen geworden zijn, hetgeen het
talent des auteurs tot karakteriseeren zeer zeker afdoend bewijst - toch niet in de
eerste plaats om die goede karakter-teekening genieten. Dit boek is vooral een
cultuurbeeld. De gesprekken over kunst, die er zoo veelvuldig in voorkomen - en
gewettigd zijn, daar zij deel uitmaken van de evolutie-geschiedenis des
hoofdpersoons - die gesprekken zijn ook op-zich-zelf belangrijk, boeiend, dikwijls
mooi van inspiratie en hoogere waarheid. Zelfs Maurice, ook al zijn wij 't lang niet
altijd met hem eens - de dorheid van schoolmeesterlijke beweringen prikkelt vaak
tot verzet; ‘empêcheur de danser en rond’ noemen de franschen zoo'n man! - zelfs
diens práten-zonder-meer boeit en interesseert ons wanneer hij dingen zegt als (I
blz. 234): Het ‘realisme is cultuurloos en de neo-romantiek, waar jij je ook wel aan
bezondigd hebt, is niet van dezen tijd,.. is het fraaie kunstbloemetje aan de zieke
plant. Zoo echt als 't Grieksche en 't Middeneeuwsche was en bleef, zoo vergankelijk
was veel van 't renaissancistische en 't romantieke en zal 't neo-romantieke zijn.
Maar van 't renaissance blijft meer, omdat dit sterker met 't reëele verbonden was,
meer werkelijke cultuur in zich had. Romantiek en neo-romantiek zijn
wanhoopspogingen bij een dalende cultuur, de neo-romantiek natuurlijk wanhopiger
dan de vroegere’.
En hartelijk juichen wij Ada's rede toe, waar zij o.a. getuigt: (II, bl. 77) ‘Het brengt
je er niet, Gijs! het droomen van vroeger. 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?’ Waarachtig, deze volzin, ik had
hem voor in dit nummer, als motto boven mijn stukje over het Kunstenaarshuis
kunnen schrijven!
Laat ik het hierbij mogen laten. Vele mijner lezers, die den roman ‘Gijsbert en Ada’
zelf in deze kolommen gevolgd hebben, verwijten mij misschien al hen er nogmaals
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zoo lang mee bezig te houden! Toch kan ik er niet van scheiden zonder recht gedaan
te hebben aan een van de mooiste gedeelten, hoogtepunt van het boek naar
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mijn inzien, aan die liefelijk-romantische idylle van Gijsbert en Ada's nachtelijke tocht
door de maanbeschenen zalen van zijn museumpje te Poitac. Daar alleen is het
dat de schoonheidsgevoelige held er in slaagt zijn kille geliefde te doen deelen in
zijn geestdrift. En er ontstaat een mooi moment (II. 142) ‘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 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”.
“Heerscher 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, zilver-blauw daarbuiten achter de loodvensters, glansde om 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 vorstinnen-garderobe 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’.
H.R.
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Kunstzaal Reckers, Rotterdam. Tentoonstelling van schilderijen en
teekeningen van Walter Vaes.
Niet algemeen wordt het ingezien dat de toestand der beeldende kunst in België
op verre na geen aanleiding geeft tot al te pessimistische beschouwingen. En toch
dient het gezegd dat voor een klein land als het onze, dat zich nooit, in elk geval
minder dan welk ander ook, verheugen mocht in een groote intellektuëele
ontwikkeling, waar b.v. de literaire kunsten, wat men ook meenen moge, nog steeds
niet verder zijn geraakt dan een periode van schoone beloften, dat voor dit land een
plejade schilders, zooals wij er sinds 1880 zich zagen vormen, een oorzaak is van
vreugde en zeer gewettigde fierheid. België heeft sinds jaren schilders geteld
waarvan de roem niet altijd de grenzen overtrok, maar wier werk nu in het buitenland
begint bekend te worden als superieure kunst van uitstekend gehalte.
Dat die bloeiperiode nog verre van haar einde is, kan ieder ingewijde al dadelijk
vaststellen, bij het zien van werk van onze allerjongsten, waarvan Walter Vaes een
van de schoonste en sympathiekste talenten is.
Ik acht het een verheugend feit, dat de aandacht van een Nederlandsch
kunstkooper nu reeds op dit werk gevallen is, en dat de tweede ‘one-man-show’
welke Vaes van zijn werk hield, in Holland moest plaats hebben. Tot nu toe
vereenigde deze kunstenaar zijn schilderijen slechts éénmaal tot een aparte
tentoonstelling, afgezien van

W. VAES. DE ETSER.

de steeds belangrijke ensemble's welke hij regelmatig voorbracht op de salons der
Antwerpsche vereeniging ‘Kunst van Heden’, waarvan hij een der medestichters is.
Duitschland, Italië en Frankrijk mochten hem verder vertegenwoordigd zien op hunne
internationale salons, en de groote vreemde critici hebben hem nooit hun besten
lof gespaard. Zelden ook zag men een jong schilder al dadelijk met werk vóór den
dag komen van een zoo verbazende knapheid, getuigend tevens van een zeer
ongewonen ernst en vooral van een uiterst diepgaand gevoel voor de schoonheid
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van kleuren en vormen. Want hetgeen al dadelijk in het werk van Vaes treffen moet,
is de uitdrukking van een breed-ontvankelijke ziel en van een zeer delikaat gemoed,
uitdrukking waarvan de grootste bekoring uitgaat van een bizondere distinctie en
van een zeldzaam verfijnden smaak.
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W. VAES. CALVARIËNBERG TE ANTWERPEN.

Dat Vaes al heel spoedig treffende blijken gaf van de ongewone gaven waarover
hij beschikken zou, daarvan vinden wij op deze tentoonstelling het bewijs in het
schilderij K a t h e d r a a l (Nr. 25), werk van een zeventienjarige (1898), waar reeds
in aanleg zijn diep-ernstige kwaliteiten van poëtisch gestemden kunstenaar aanwezig
zijn.
Een andere karaktertrek van deze kunst is veelzijdigheid. Vele schilders zagen
wij, ofschoon niet zelden met heel veel talent, het eens betreden spoor gedurig
blijven volgen en er ten slotte vastloopen en verkwijnen. Vaes vindt in alle
onderwerpen gelegenheid tot uiting van zijn ontwikkeld kleurgevoel, tot uitspreken
van de aandoeningen van zijn fijngestemd temperament.
Tevens, ofschoon hij (maar dit dan toch uiterst zelden!) zijn aandrift hier en daar
al eens zag verzwakken, blijft zijn werk meestal van een hoog-doorgevoerde
volharding getuigen. Niet zoo heel spoedig laat hij zijn arbeid los en hij stelt zich
niet gauw tevreden met de anders voor een knap schilder als hij zoo vlug verkregen
uitslagen.
Voornaamheid blijft echter zijn hoofdkarakter. Banaliteit is nergens te bespeuren;
onderwerp, kleur en samenstelling blijven steeds even verrassend gedistingeerd.
Dit mocht o.a. vooral uitschijnen in meest al zijne portretten, waarvan deze
tentoonstelling echter slechts een oude, maar niettemin zeer geslaagde proeve
toonde, nl. in de pastelteekening E e n j o n g D i c h t e r , waar de psychologie van
het model ongewoon juist getroffen is.
Dat men al eens bij zijn steeds bekorende bloemstukken en stillevens aan andere
schilders als James Ensor, of Fantin Latour, en bij zekere interieurs en
stadsgezichten aan Henri de Braeckeleer denkt, lijkt mij niets af te doen aan de
waarde van het talent van dezen kunstenaar, die jong nog en daarenboven begaafd
als niet een, met groot vertrouwen de toekomst mag inblikken. Want bij meer
diepgaande beschouwing blijkt het al gauw hoe hij het voorbeeld van deze grooten
wist aan te wenden tot het ontwikkelen van eigen kracht, en de opgedane lessen
wist weer te geven, als iets van eigen geest en gevoel, met een gansch persoonlijke
faktuur. Het ontleende heeft hem ten slotte slechts gediend tot het krachtige oefenen
van zijn hand en tot een uiterste verfijning van zijn oog, waardoor hij met wonderbare
fijnzinnigheid zijn liefde voor de kleur zou kunnen uitzingen in talrijke bloemstukken
als die A n j e l i e r e n en A n e m o n e n , in sterk gebouwde en met uitzonderlijken
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zin voor de realiteit der stof weergegeven stillevens als de G e p l u k t e H a a n ,
waar hij het paletmes gebruikte met een ongewone virtuoziteit, in het
zwaardergestemde maar dieptonige G e l a r d e e r d
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K o n i j n , in die vlammende

W. VAES. DE GEWELVEN.

kleursymphonie D e K r e e f t , waar in nooitgestoorde harmonie het heftigste rood
gloeit naast het stemmigste blauw.
Vaes is ook een van die weinigen die het dichtst de verweerde, statige schoonheid
van oude steden wisten te benaderen, en er de eigen poëzie op zeer origineele
wijze wisten van uit te beelden, zonder te vervallen in de pastiche van het werk van
voorgangers, wien diezelfde onderwerpen al zoo dikwerf bekoord hadden. En zoowel
de stille gelaten melancholie der Vlaamsche steden met haar diep-roode en
blauw-grijze gesteenten, straten en huisjes, als de meer weelderige en trotschere
rijkheid der Italiaansche, Spaansche en Oostersche aspekten wist hij te interpreteeren
op een wijze geheel van hem, in tallooze teekeningen, pastels, akwarellen en etsen.
Jammer was het, dat deze tentoonstelling niet meer te zien gaf van het vele en
meestal zeer mooie dat Walter Vaes presteerde in zake etskunst. In zeer korten tijd
wist hij zich deze kunst eigen te maken en van eerst af belangrijk werk te leveren.
Nog is deze kunstenaar voorzeker niet gekomen tot dien graad van ontwikkeling,
welke ons zou veroorloven in zijn tegenwoordig werk te zien het hoogste wat zijn
talent ons geven kan. Het schoonste en het rijkste hebben wij nog van hem te
verwachten. Maar aan den ernst en de eerlijkheid van zulke superbe beloften is het
ook niet veroorloofd te twijfelen. Wij moeten tegenover zulk werk de toekomst van
den maker met hoopvol vertrouwen tegemoet zien. Mocht ook het kunstminnende
Holland blijven belang stellen in de werkelijk hoog staande kunst van een schilder,
wiens schoone evolutie door enkelen in België en door velen in het buitenland met
sympathie en bewondering gevolgd wordt!
ARY DELEN.

Kunsthandel Oldenzeel. Van Ingen.
Van Ingen is een zuiver gevoelsschilder. Een schilder met groote, innige liefde voor
het Hollandsche landschap: d e w e i m e t k o e i e n . Nièt de koeien, genomen
als stoffeering, als onderdeel van het landschap, maar ook geenszins het landschap
slechts òm de koe; het een èn het ander, als een onafscheidelijk geheel. Een brok
natuur, genomen, omdat de koeien er juist d à à r en juist z ò ò lagen of stonden.
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Een brok natuur dus, waarvan de lijnen in het landschap direkt aansluiten bij de
compositie der koeien en omgekeerd. Een brok natuur, waarin een donkere
boomstam in de juiste verhouding staat, harmonisch staat tot de donkere koevlekken;
waarvan het lichtschijnsel in lucht en op water harmonisch samenhangt met de
lichtstrijkingen over de koeieruggen. Deze complete compositie, die steeds compact
gehouden is, haast elk doek is kort om de beesten afgesneden, de horizon is hoog
en slechts gedeeltelijk zichtbaar, als een teer blauw waas, en daarboven
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is even een brokje lucht, helder lichtend; - deze compositie is het, die Van Ingen
onderscheidt van andere schilders in dit genre.
Waar hij van dezen vorm voor een schilderij afwijkt - er zijn er een paar op deze
tentoonstelling - is zijn werk dadelijk minder, wijl men dan juist d a t mist, waarin zijn
grootste kwaliteit schuilt: n.l. intimiteit.
Is deze er uit, dan gaat men iets anders verlangen, grootheid en kracht, en deze
eigenschappen zijn niet in hem.
Even gevoelig als Van Ingen is voor de schoonheid der compositie, is hij het voor
de stemming, de atmosfeer die koe en land en boom omringt. Hij heeft een teere
schildering en een fijn aanvoelen der verf, een mooie kleur. Alles is verbazend
doorwerkt; zoo'n koebeest is angstvallig gevolgd, aan 't grasveld is de liefdevolste
studie gewijd; alles is door en door sober van een mooie stofuitdrukking. Teer weeft
hij de dampen over 't land en laat het licht er doorheen schijnen. Teer schildert hij
de verschillende plans der weiden tegen elkaar. Zoo'n koebeest kijkt u aan met zijn
goede domme oogen, of het ligt daar neer, dom-lui en als één met de weiden; of
het staat te drinken aan den slootkant, grootbonkig, tusschen 't fijne riet. Het mooi
van onze weiden geeft Van Ingen in al de innigheid.

Rotterdamsche kunstkring. Charles Doudelet.
Charles Doudelet, na van Ingen: grooter kontrasten kunnen niet bestaan. De laatste
volbloed schilder, een en al gevoelsmensch; Doudelet daarentegen, zonder één
sprankje echte schilderskwaliteit, een en al hersenmensch. Van Ingen, die geen
toetsje op het doek zal zetten, dat niet a l s k l e u r gevoeld is; Doudelet, die geen
e n k e l e n toets op het papier zal zetten, die w e l als kleur gevoeld is. Bij Doudelet
is alles gedacht. In diens geest leven vele fantastische voorstellingen, ze leven er
in een zeker kleurengamma. Zijn verstand zegt hem, dat de voorstelling van een
oorlog somber, blauwgrijs met bloedrood moet zijn; die van den vrede lichtend en
glanzend, warm zacht rose. Dat het beeld der wrake gloeiend rood met fel blauw
en hard groen is. Dat een droombeeld den toon van het maanlicht heeft en een
liefdesdroom buiten in de ontwakende natuur, onder boomen en bergen gedroomd
wordt.
Dit alles, de kleurstemming van zijn fantastische gedachten, voelt hij, en hij is
teekenaar genoeg om deze in hem opkomende beelden in lijnen uit te drukken;
maar het gevoelige oog, dat hierbij een onmisbare factor is ter beoordeeling, ter
vaststelling, tot het kiezen van de kleur, dat mist hij ten eenenmale, en meer nog
dan het gevoel voor de kleur is het 't gevoel om van deze kleur, gebruik te maken,
n.l. gevoel voor schildering, wat hij mist, zoodat hij, ondanks zijn rijke fantazie, niets
maakt dan leelijke dekverfteekeningen. Als een huisschilder gebruikt hij verf en
penseel; dun en arm zijn, ondanks de dikke verflaag, de zoo rijk gedachte fantazieën.
Hoe kan een wezen met plompen nek en armen, roodbruin van gelaatskleur en
met een lomp gewaad, geschilderd met een dikke laag blauw-grijze dekverf, dat
boven een torenruïne zweeft, u aandoen als een engel?
Op een afstand, of bij half toegeknepen oogen, wanneer de verftechniek wegvalt
en ook de leelijke plompe teekening; wanneer alleen de toon, de hoofdkleur, waarin
het werk is uitgevoerd, tot u komt; ja dan is er iets te waardeeren.
In D e b e t o o v e r d e t u i n staan vele zwijgzame figuren; een van hen wenkt
er met een griezelig-mysterieuzen vinger; verder droomt alles. Op den voorgrond
rijzen stijve planten langs een vijver omhoog; en daarin weerspiegelt alles doodelijk

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

stil. In de lucht is een gloed; geheimzinnig omfloerst is alles, als in nevelen, en daarin
weven geesten, heel even zichtbaar. Werkelijk, ge komt, de oogen toegeknepen,
onder de betoovering van dezen betooverden tuin; maar ach, zoodra de oogen weer
vol open zijn, is het droombeeld weg. Toch is deze teekening eene der besten.
A.Z.
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Georg Rueter als portretschilder.
Georg Rueter heeft zijn naam vooral te danken aan zijn werk als vercierder van
boeken, aan de sobere, deftige kalenders, telkenmale eigen en nieuw van vinding,
die wij allen kennen. Nog niet zoovelen kennen hem als schilder, als portrettist.
Maar de zelfde qualiteiten van cultuur, smaak en van die deugdelijkheid die
bezonnenheid is, maar ook piëteit voor elk gegeven, vercieringsmotief of levend
mensch, ontmoeten we ook bij hem. Nu valt het niet te loochenen dat de man die
portretten wil schilderen, toch altijd

het sterkst staat en het beste geven zal, indien hij in dit weergeven van de uiterlijke
verschijning van een medemensch zoo iets als een roeping kan blijven zien. Indien
de openbaring van leven, van karakter, die hem daaruit komt, hem boeit en bezielt.
Er is tegenwoordig hier en daar zekere souvereine minachting voor het begrip
‘gelijkenis’, als doel dat de schilder moet nastreven, maar het komt mij vaak voor
alsof dit smalen op te hoog gehangen druiven ware. De gelijkenis van een mensch
‘treffen’ is niet iets gerings, iets minderwaardigs of zuiver machinaals, maar een
subtiele typeering van het individu, naast en boven de typeering van het... type. De
trek, waaraan men den eenen persoon van den anderen, gelijkgeaarden
onderscheidt, kan niet iets toevalligs zijn, maar moet iets wezenlijks in hem, en in
hem alleen doen blijken. Gesteld dat de karakteristiek van de soort iets hoogers
moet worden geacht dan die van den enkeling, dan nog is de laatste van het begrip
portret iets onafscheidelijks. Wat conterfeitsels betreft, die ons aanbevolen worden,
(in woorden die geringschatting verraden voor inzicht en intelligentie) als
schilderachtig van aspect, en als levend van allure, ik wil ze gaarne als schoone
schilderijen aanvaarden, doch weiger ze in verband met portretkunst eenige aandacht
te schenken.
Bij Rueter is het streven kenbaar om deze beide gedachten te verzoenen: het
schilderachtig schoon en de waarheid qua beeltenis. Mij dunkt, hij komt dit dubbel
ideaal het naast in zijn kinderportretten, en geen wonder, want de trekken bij het
kind, soepel en verstolen, schuilen in zachte reliefs en stille rondingen, en het is
juist datzelfde spel van licht en kleur dat hier openbaart wat het bij den volwassene
vaak verbergt. Het individueele van het kind, bovendien, manifesteert zich in finesses
van mondbeweging en van oogopslag, die men vergrofd en verstroefd ziet bij groote
menschen. De zachte kleurenfrischheid bij de jeugd is een feest, zelfs bij de koelste
en klaarste belichting, voor het oog van colorist en tonalist, terwijl de verschijning
bij den rijper leeftijd van buitenaf moet beïnvloed zijn om zich te vertoonen als iets
pittoresks. De fraicheur en de toonharmonie en weelde in disharmonie in sommige
dezer fijne kinderportretten van Rueter zijn allerbeminnelijkst, en de houdingen bij
spel en werkje zijn met liefde en humor geobserveerd, zoodat het geheel meermalen
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iets innig levends is waaraan de herinnering goed doet. Een schilderijtje, studie
meer dan portret, onthield ik om de speelsche gratie van een coloriet, die aan dat
der achttiende eeuwsche Engelschen na komt.
C.V.
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Etsen bij E.J. van Wisselingh & C .
Etsen is ‘flaneeren op koper’ heeft een onzer bekende etsers, een ander niet minder
bekenden kunstcriticus eens nagezegd, en nu moge in het luchtige, vluchtige
neerschrijven der lijnen in de geverniste koperplaat somwijlen iets zijn dat aan
flaneeren herinnert - de tentoonstelling bij de firma Van Wisselingh te Amsterdam,
van het grafische werk van Bauer, Witsen, De Zwart en Dupont, zij bewijst ten volle,
dat het toch wel iets meer is dan louter flaneeren.
Hij toch die zich, afgescheiden van het aesthetisch genot dat hij smaken zal, een
denkbeeld wil vormen van de uitdrukkingswijze die door den afdruk van een etsplaat
verkregen kan worden, en van de verschillende manieren, waarop een kunstenaar
zoo'n koperplaat kan bewerken, hij zou niet beter kunnen doen dan hier ter
tentoonstelling eens het fijne naaldwerk van Bauer te vergelijken met de groote
tint-etsen van Witsen, of de strakke lijnen van Dupont, met de impressionistische
krabbels van De Zwart.
En mogelijk komt dan door het naspeuren der technische kwaliteiten iets meerdere
belangstelling in deze uiting van grafische kunst; want beschouwt men al een
teekening als minderwaardig aan een schilderij, een prent, die door afdrukken
verveelvuldigd kan worden, hetzij ets, litho of houtsnede, wordt doorgaans als van
nog lager orde getaxeerd, omdat.... nu ja dat velletje papier maar weinige stuivers
kost en de drukker er vele op een dag kan afleveren.
Waarlijk, men bepaalt zijn appreciatie bij grafisch werk zoo dikwijls naar het min
of meer machinale dat er in gelegen is, en toch, als men de moeilijkheden van
drukken beter kende, als men wist hoe een goede etser, en steenteekenaar profijt
weet te trekken

M.A.J. BAUER. INGANG EENER MOSKEE,

van het procédé, hoe dus feitelijk ook hier de kunstenaar geheel de uitvoering van
zijn werk kan bepalen en beheerschen, ik geloof wel dat men dan de grafische kunst
iets meer naar waarde zou schatten.
Dat men diezelfde met vernis bestreken koperplaat bewerken kan, als luchtig
teekenende met een pen, in fijne krasjes, die het modelé der dingen doen kennen
zonder het in vaste, strakke lijnen aan te geven, wij zien het in Bauer's etsen. Vooral
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in de kleinere, die als gekrabbelde notitiën zijn geworden, vlot en gemakkelijk gedaan.
In zijn grootere etsen waar hij ook meer de architectuur van het Oosten geeft, is hij
meer geserreerd, maar toch, hoe massaal zijn poorten, zijn moskees, zijn paleizen
ook zijn, hoe sterk belicht en zwaar van schaduw, is dit effect verkregen door tal
van fijne, luchtige lijntjes, die als de trillende atmosfeer toon en stemming aan zijn
onderwerp geven.
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Tegenover dit losjes krabbelende met de naald, dat ons aan Rembrandt doet denken,
staat Witsen met zijn zwaar neergeschreven lijnen, die vast en zeker op hun plaats
staan, en waar tusschen hij zijn groote vlakken tint laat inbijten.

W. WITSEN. HALVEMAANSTEEG.

Wat Bauer nooit of zeer zelden doet, het aquarelleeren met sterkwater, is voor
Witsens werk kenmerkend. Soms in zijn schepen in de sneeuw, waar hij de sterke
tegenstelling van de wit besneeuwde dekken en de donkere kielen goed wil doen
uitkomen, daar teekent hij met een naald slechts weinig, maar bijt de verschillende
partijen al naar hun kracht iets dieper in. Hij geeft toonverschillen door tint en hoe
voortreffelijk hij dit kan, men moet het gaan zien aan zijn Amsterdamsche
stadsgezichten, aan zijn schepen, aan zijn oude huizen, en zijn Larensche hutten.

P. DUPONT. PLOEGPAARD.

Dupont, die in zijn vroege etsen het gemakkelijke en toch vaste van den
voortreffelijken teekenaar-etser Van der Valk heeft, ging later meer en meer waarde
aan de lijn hechten. Zijn werk werd strakker en meer doorwerkt, iedere streep, iedere
haal had beduidenis. De latere etsen van hem, zij zijn de voorstudies van zijn daaraan
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volgende gravuren, waarbij ‘men met het yzer snijt, ende als een Spaender uit de
ghesnede linie haeldt, telkens dat men Graveert’.
Zijn werk werd stoer en vast, onverwrikbaar, met de getuigenis van een technisch
kunnen, dat enorm was. Het luchtige van Bauers lijntjes, het getinte van Witsens
etsen, Dupont zou het apprecieeren als het werk van kunstenaars, wier gaven men
hoog acht, maar als technicus zou hij, die de graveernaald wisselde voor den burin
het bereikte effect te gemakkelijk verkregen, geacht hebben, daartoe gingen zijn
neigingen meer uit naar het werk van een Lucas van Leyden, een Goltzius en
zoovele anderen.
De Zwart is van deze vier misschien de meest eenvoudige. Hij etst zooals hij
teekent, zooals hij dit met krijt of met de pen doet. Goed, degelijk, impressionistisch
zoo men wil, en zonder pretentie. Nu wil dit niet
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zeggen dat ik de drie andere kunstenaars eenige pretentie in hun grafisch werk wil
toeschrijven, maar De Zwarts etsen zijn voor mij de meest gewone. Hij heeft
gewoonweg geteekend in zijn vernis, zooals hij het op papier in een schetsboek
gedaan zou hebben en toen laten inbijten. Er zit daardoor iets frisch en
oorspronkelijks in zijn werk, dat prettig aandoet, en dat in opvatting weer geheel
verschillend is van wat Dupont, Witsen en Bauer doen zien.
Daarom is deze tentoonstelling bij de firma Van Wisselingh niet alleen een lust
der oogen, maar ook een verkwikking voor den geest.
Naast de schoonheid van het Oosten, de stemming der oude steden, de stoere
kracht van ploegpaarden en de bekoring van het landschap, zien wij hier in het werk
van vier eminente kunstenaars, dat de etskunst niet slechts het werk is van den
plaatdrukker, maar een zeer persoonlijke kunstuiting, die waarlijk wel wat meer de
aandacht verdient.
R.W.P. JR.

W. DE ZWART. STATIONEERENDE RIJTUIGEN.

Het aanplakbillet voor de vierjaarlijksche.
Het is er, 't veel besproken billet. Ondanks alle protest, alle adressen - ik hoor er
waren er niet minder dan veertien - heeft de commissie toch gemeend, haar
luisterrijke denkbeeld niet te mogen laten varen en Rembrandts Westertoren te
moeten bioscopeeren.
Dit echter was niet voldoende. Niet alleen dat het kleine prentje buitenmate grof
vergroot werd, wat ik me nog even zou k u n n e n denken, afgescheiden van alle
principieele overwegingen, zoo het gold een affiche om de vreemdelingen naar het
Rembrandthuis te trekken, maar ook de compositie zelf werd verhanseld.
Onder compositie toch moeten wij niet alleen verstaan de lijnen van de teekening
maar eveneens de plaatsing op het papier. Het wit terzijde en boven de toren is dan
ook wel degelijk noodig voor het evenwicht, en nu heeft men in de lucht dwars door
het spitsje van den toren, en terzijde, in roode letters de tekst geschreven.
Waarlijk een meer onbegrepen opvatting van de waarde en plaatsing der tekst
ten opzichte van het prentje is niet denkbaar. Deze overigens nog niet zoo slechte,
e

in 17 eeuwsche pennehaal geschreven letters, zij staan daar niet op hun plaats,
zij leiden de aandacht af, zij verbreken het evenwicht in de compositie.
Hadde men dan, zoo men een tentoonstelling van h e d e n d a a g s c h e kunst
per se wilde aankondigen door een prentje van Rembrandt, dit prentje z e l f behalve
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zijn vergrooting, dan toch in vredesnaam maar ongemoeid gelaten, het in 't midden
gezet, en de tekst er a f z o n d e r l i j k onder en boven geplaatst, dat zou de eerste
de beste drukker tegenwoordig toch begrepen hebben.
Zoo als het nu is - men verzekerde mij dat het zeer in den smaak viel en een
erkend landschapschilder het uitstekend had gevonden - is het aan alle kanten, hoe
ook bekeken, een mislukking.
Neen, dan schijnt de Commissie voor de a.s. Gastentoonstelling meer begrip te
hebben van de eischen van een aanplakbillet, dan deze geheele kunstzinnige
commissie van ‘de vierjaarlijksche’ bij elkaar kan brengen!
R.W.P. Jr.
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SCHOOL VAN QUINTEN MASSYS, MADONNA MET HET KIND. 'S RIJKS MUSEUM.
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De ontwikkeling van het stilleven in de Hollandsche schilderkunst,
door Frans Vermeulen.
Voorop dien ik hier te stellen, wàt ik in het volgende zal begrijpen onder ‘Stilleven’
en wàt onder ‘Hollandsche Schilderkunst’. - En dan zij gezegd, dat ik met dien term:
stilleven, niet alleen en uitsluitend wensch te bedoelen, de enkele afbeelding van
levenlooze voorwerpen, abstrakt, binnen eigen, afsluitende, omraming. Onder
stilleven wil ik hier verstaan de schildering van voorwerpen ook in grooter,
algemeener kompozitie-verband, als onderdeel - maar dan zéer-geldend - van een
méér-bevattend geheel, zooals we dat uiteraard vaak bij het Intérieur, óók echter
bij landschap-, bij portret-schildering, kunnen treffen.
Waar ik van ‘de Hollandsche Schilderkunst’ spreek, wil ik die School aanduiden,
welke met de Vlaamsche samen de Nederlandsche Schilderkunst vormt. Dus
onderscheid ik, voortgaande, gedurig eene Hollandsche- van eene Vlaamsche
school. - H o l l a n d noem ik dan, wat vrijwel door de tegenwoordige rijks-grenzen
wordt gescheiden van de Zuidelijke-Nederlanden, België. In 't algemeen is dit
onderscheid tegenwoordig voldoende vastgesteld. De heer Pit heeft in zijn ‘Origines
de l'Art Hollandais’ de beide scholen juist in hun ontluikingstijd, reeds duidelijk te
onderkennen getoond. - En, bij veel overeenkomstigs, wat er natuurlijkerwijze moet
zijn in de kunstvoortbrenging van twee ná-verwante volken, is er ook een zéer
duidelijk, zéer wezenlijk verschil. - Er is: evenwijdigheid in de banen van
ontwikkelings-bewegen, zooals er algemeene gelijkheid is van ras; maar er is verschil
van bijzondere trekken in geest en in uiting, zooals er verschil is van natuur, van
bodem en klimaat - de c a u s e s p e r m a n e n t e s , zooals Taine het heeft
geformuleerd - verschil van ekonomische en historische omstandigheden.
Als algemeene, gezamenlijke karaktereigenschap der Vlaamsch-Hollandsche
Kunst dient genoemd: de werkelijkheids-zin, tot ras-eigenschap gegroeid bij het
volk der ‘lage landen aan de zee’, dat op z'n schorren en wadden, op zijne eilanden
in het immer wielende, woelende water, land en lijf moest vrijvechten in gedurige
bestaanszorg, dat gewende de dingen te zien, zooals zij waren, dat aldus niet kon
geraken tot bespiegelen en metafyzisch peinzen, uit noodzaak van praktisch
handelen.
Zóo werd de Kunst tot: aanvaarding der realiteit en, zonder redeneerend,
fantazeerend vervormen, direkt weergeven dier realiteit, tot zuiver realisme dus. Zóo werd ook nooit de romantiek hier eigen, de romantiek als van de Duitsche
middeleeuwen.
Is dit gemeenschappelijke eigenheid der Vlaamsche en Hollandsche kunst, er is
ook het wezen rakend karakterverschil. Hier is het niet de plaats den ganschen aard
en de oorzaken daarvan na te sporen, wat overigens zeer zeker zijn belang zou
hebben en wat ik ter zijner tijd in breeder opzet en dieper doorwerking ook wensch
te doen. Het zij thans toereikend hier vast te stellen een verschil, wèl sprekend
overigens, tusschen land- en volksaard van Noord- en Zuid-Nederland. Is den
Zuid-Nederlander iets eigen van weelderiger zin, van zuidelijker geaardheid, van
dat schitterlievende, wat vóor-al voldoening zoekt in het meer uiterlijk glanzende,
in het naar buiten-uit levende - het dekoratieve kortom - zoo is in het
eigenlijk-Hollandsche, die sobere, intimiteitzoekende zielsgesteldheid, die allereerst
speurt naar het wezen en buiten den schoonen schijn zich richt op het innerlijke.
Tusschen
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A. VAN OUWATER. OPWEKKING VAN LAZARUS (BERLIJN).

beiden is het verschil van het uitwendig-vertoonende en het naar-binnen gekeerde
leven.
Nu dienen we op te merken, dat eerst in de late middeleeuwen de verschilpunten
zich duidelijker afteekenen in de voortbrengselen der schilderkunst. Wel zijn in
enkele 14de eeuwsche miniaturen, de voorloopers der latere paneelschilderkunst,
reeds teekenen van een eigen streven der hollandsche kunstenaars te vinden, maar
vóór 1300 vinden we toch geen besliste uitingen.
De gansche samenleving der 11e, 12e en 13e eeuw was doortrokken van den
geest der Christelijke mystiek. Deze eenheid van gedachtenleven en idealen en het
feit, dat de kunst uitging van de kloosters, daar kiemde en ontbloeide uit hieratischen
bodem, moest rasverschillen en karakter doen vervagen en vervloeien. - Zeldzaam
zijn ook aldus de kunstenaarsnamen, die de middeleeuwen ons hebben overgeleverd.
Eerst langzamerhand komt waardeering der persoonlijkheid en ten volle pas met
het eigenlijke Renaissance-tijdperk der ‘ontdekking van den mensch’, zooals
Burckhardt dit zeer zuiver formuleerde. Dàn ook gaan de onderscheiden eigenheden
der Vlaamsche en Hollandsche schilderkunst zich toonen en ontwikkelen, ieder
naar eigen aard, op eigen wijze, àl meer volkomen. - Het schablonen-achtige der
mensch-typen uit de middeleeuwen wijkt voor een algroeiend trachten naar
individualiteit, naar psychologische uitbeelding. Het landschap wordt steeds
aandachtiger behandeld; het licht gaat glanzen en de lucht gaat wazen en steeds
meer wijken mystiek - conventionneele mystiek - en ritueele gebondenheid voor
lust in levensschoon en vrije gemoedsuitzegging.
Dit alles was de openbaring van den geest der opkomende, nieuwe
burger-maatschappij van den modernen handel, die, in eigen recht met
middeneeuwsche produktie en middeneeuwsch bezit gescherpt en gesterkt, door
haar konkurrentie-systeem, dat de menschen als eenlingen in de maatschappij
tegenover elkaar stelde, het I n d i v i d u a l i s m e voortbracht.
Niet, als in de aristokratisch-hiëratische tijden der kloosterkunst was het de symbo-
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liek, de religieuze inhoud,

SCHOOL VAN GEERTGEN TOT ST. JAN. AANBIDDING DER WIJZEN AMSTERDAM, RIJKS MUSEUM

het onderwerp der schildering, dat wat ontstaans-aanleiding moest heeten. Thans
ging het kunstwerk groeien uit 's kunstenaars eigen diepste ontroering bij de
schoonheid van al het bestaande. En voortdurend meer gaat zijn blik omvangen in
de natuur, steeds verbreedt zich zijne waardeering, zijne vreugd om het mooie in
alle dingen. Van de heiligen, de bovennatuurlijken, kwam hij tot de menschen, tot
de dieren, tot het landschap, tot àl, ten slotte, wat vorm en kleur had, tot de
doodgeheeten dingen, de levenlooze voorwerpen.
De Hollandsche schilder nu heeft hier 'n zekere predispositie. Het is hem naar
den zin zich te vermeien in tonen-stemming, in kleurfijnheid, in lichtglimpen en
schaduwgeheimen. Het burgerlijk-intieme, het rustige en geconcentreerde heeft
zijne natuurlijke voorkeur. Het beslotene van stille binnenhuis-stemming is een
fundamenteele trek, die zich onmiddellijk openbaart, reeds in dien eersten onzer
schilders, waaraan we historisch eenigen houvast hebben: A a l b e r t v a n
O u w a t e r , die omstreeks het midden der 15e eeuw, in het vroegste centrum van
*)
schilderkunst, Haarlem, werkte . Eén werk slechts kennen we met zekerheid van
hem. de O p w e k k i n g v a n L a z a r u s in het Museum te Berlijn, maar in dit eene
werk kunnen we die zuiver-hollandsche kwaliteiten allen vinden - in embryonnairen
vorm - welke later zouden brengen tot de overheersching van het stilleven in onze
schilderkunst. De grondslag vormende elementen van stillevenschildering: zin voor
het intieme, zin voor het stoffelijk mooi, voor de stille beslotenheid, voor het
rustig-schuivende, zachtzuivende licht, de lust in het pittoreske détail van de dingen,
de kalme, lyrische gesteldheid vinden we in dit werk van Van Ouwater. De geheele
konceptie vertoont al aanstonds het streven naar besloten stemming. De schilder
laat het voorval gebeuren in een soort koor eener kerk, maar scheidt deze plaats
van den kooromgang door een beschot tusschen de pilaren, waardoor het

*)

A. v a n d e r W i l l i g e n , Haarlemsche schilders. Haarlem, 1866.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

356
licht, dat koel door de vensters van den omgang glijdt verder wordt afgesloten en
de geheele stemming gedempt. En bijzonder wel-overwogen is dan de doorkijk in
de getraliede deur, in het midden op den achtergrond, waardoor, zonder de intimiteit
van het binnenhuis-karakter te storen, een sterke ruimte-werking verkregen is. Men
denke zich die deur eens als een gesloten wand! - Dit is van zeer zuiver evenwicht
en verhoogt bijzonder de rustige werking van dit schilderij.
Ook in de stofuitdrukking, de plooienval, die zich losmaakt van de fossiele, scherpe
en hoekige plooienwarreling der middeleeuwen, ('n nawerking daarvan zien we in
de drapeering van den mantel der knielende vrouw links), in de voorliefde waarmee
détails in kleeding en overigens gering lijkende voorwerpen behandeld zijn, klinkt
als een preludium van wat de 17de eeuw hierin aan schoonheid brengen zou. - Zóó
staat tegenover het hem omringende, in eerbiedig, liefdevol schouwen, in vorschend
speuren en stil luisteren de schilder, die weet van het heimelijke leven der dingen,
het eigenlijke wezen en wat het heeft aan eenvoudige, zoo pure schoonheid, de
schilder, die stillevenschilder wordt uit noodzakelijkheid van natuur; en aldus zien
we reeds van Ouwater zich zetten voor het bestaande.
Ik zou meenen, dat aldus gedacht, de stillevenschildering getuigt van pikturale
verfijning. Er is diepte van gemoed, zielsbeschaving toe noodig om te ontroeren bij
de stille, heimelijke schoonheden van kleur- en lichtschampen op nuchtere
voorwerpen van dagelijksch gedoe, om in die doode dingen te erkennen, zij het dan
al onbewust, het groote levensbeginsel van gansch een kosmos, en meer nog hoort
er toe, oneindig meer, om deze emotie uit te zeggen in stoffelijk ver-beelden.
En langzaam aan, naarmate de Renaissancegeest de asketische levensverachting
doet wijken voor een paganistische natuurliefde, verdiept de mensch zich al meer
in de aandachtige waarneming van zijne stoffelijke omgeving en peurt er het schoone
uit in gulzig begeeren. - Een hoogtepunt zien we hier bereiken in van Ouwaters
leerling G e e r t g e n t o t S i n t J a n s , die de Hollandsche vroeg-renaissance sluit
en tevens de voorlooper is van veel wat in onze latere schilderkunst aan grootheid
*)
wordt gevonden . Zien we zijne ‘opwekking van Lazarus’, waarin hij onmiskenbaar
door zijn leermeester werd geïnspireerd, dan treft ons, zooals Dr. Leo Balet terecht
opmerkt, allereerst de verplaatsing van het voorval in de open lucht, maar behalve
dit, en de psychologische verfijning in de figuren, vinden we ook de stofuitdrukking
en de uitbeelding der lichtkracht zeer sterk toegenomen. Men moet de draperiën
van de overeenkomstige personen in beide stukken slechts vergelijken om te zien
wat gewonnen werd.
Dr. Balet zegt: ‘Geertgens Falten sind so klar, dass man ganz genau weiss, wie
†)
das Kleid aus dem Tuch zugeschnitten ist’ . De scherpe vorsching van Geertgen
naar de psychologie beperkt zich niet meer tot den mensch en zijn doen, wat bij zijn
meester nog vooropstond; evenzeer verdiept hij zich in al wat tot dan toe als bijzaak
gold. En onder zijn invloed geconcipieerd werk neemt deze eigenschap over, zooals
we zien kunnen in het Driekoningenstuk van het Tryptichon uit het Rudolphinum te
Praag en het daarmee sterk overeenkomende in het Rijks-Museum te Amsterdam.
De wijze, waarop de voorwerpen, door de Koningen aangeboden, in hun doening
zijn bestudeerd, getuigt van een verdiepen der aanschouwing, die leidt tot de
abstrakte stillevenschildering. - Verduidelijkend kan het zijn, hier eens te vergelijken
*)

†)

Vergel. Dr. Leo Balet: G e e r t g e n t o t S i n t J a n s ; ein frühholl. Maler. Haag, Mart.
Nijhoff, 1910, s. 130 e.v.
Friedländer: die Nachfolger der van Eyck, das Museum von W. Spemann, s. 36.
Durand-Gréville: A l b e r t v a n O u w a t e r e t G é r a r d d e S t . J e a n ; Revue de l'Art
Ancien et Moderne (Oct.-Nov. 1904)
G e e r t g e n t o t S t . J a n s , T.a.p.
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met een ongeveer gelijktijdig werk der Vlaamsche School: eene aanbidding der
§)
koningen van Hans Memlinc .

§)

J. W e a l e , Memlinc, London 1901.
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De lijst geeft dit opschrift: ‘Dit werck dede maken broeder Jan Floreins, alias Van
der Riist, broederprofess van de hospitale van Sint Jan in Brugge Anno
MCCCCLXXIX. Opus Joannis Memlinc’. Het stuk bevindt zich nog in het St.
Janshospitaal te Brugge, en is evenals de ‘Aanbidding’ te Praag, het middelpaneel
van

MEMLINC. DE AANBIDDING DER WIJZEN. HOSPITAAL ST. JAN TE BRUGGE.

een drieluik. - Waar ik dit laatste stuk slechts door reproductie ken en de ‘Aanbidding’
te Amsterdam er, zooals ik reeds zeide, in alles mee overeenkomt (men schrijft ze
thans aan éénzelfden leerling van Geertgen toe), zal ik Memlincs werk, terwille van
de zuiverheid mijner beschouwing, vergelijken met het genoemde stuk in het
Rijks-Museum.
Ontegenzeggelijk getuigt Memlincs werk van groote verfijning in z'n extatische
kleurvibreering, zijn rijpere techniek, het onmiddellijk erfdeel, van wie in rechte lijn
stamden uit de school van Jan van Eyck. Maar daar dit in de afbeeldingen niet te
zien is, wil ik in de eerste plaats wijzen op het opvallende verschil in de uitbeelding
der personen, betrokken bij de weergegeven gebeurtenis. Memlinc plaatst, evenals
zijn vermoedelijke leermeester Rogier van der Weyden - met wiens ‘Aanbidding der
Wijzen’ dit stuk al zeer sterke verwantschap toont - de Godsmoeder vrijwel zuiver
in het midden van het paneel; om haar als middelpunt groepeert de schilder zijne
figuren, door sterk expressieve gebaren den blik van den aanschouwer tot haar en
haar kind leidend. Deze kompozitie is uiteraard reeds meer dramatizeerend dan die
uit
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Geertgens school, waar we de Heilige Maagd met haar Kind geheel rechts vinden,
terwijl Jozeph zelf tegen de lijst komt. Dit wordt dan nog versterkt door de actie van
den knielenden grijsaard, die bij Memlinc in een spontaan neervallen met groote
innigheid de voetjes van den jonggeboren Heiland kust. Ongetwijfeld nam Memlinc
deze figuur van Rogier over met de geheele conceptie, met den links achter een
muurtje knielenden ‘donateur’, de schenker van het stuk, met den gracelijk den hoed
lichtenden Wijze rechts. (Eigenaardig teekenend voor Rogier's Fransche afkomst
is de meerdere zwier in dit gebaar, bij Memlinc ingetogener gebleven.) In 't algemeen
dus bij Memlinc een sterker uitdrukking der gemoedsaandoening van de personen
in uiterlijk gebaar en in handeling. Het Hollandsch werk geeft ongeveer in het midden
ook een geknielden Wijze. Maar bij dezen geen neervallen, in plotselinge opwelling,
directe belichaming der emotie. Deze hier ligt rustig geknield. Bij Memlinc is verbeeld
het k n i e l e n d e , bij Geertgens leerling het g e k n i e l d e ! En kalm laat hij het
Goddelijk kind spelen met den wierook in het vat, dat hij aanbiedt. In de rechterhand
echter, die het voorwerp opende, ligt zulk een fijn gebaar, zulk een rustige, maar
zeer scherpe psychologie, dat we hier, zoowel als bij de andere figuren moeten
erkennen, dat de stuggere, schijnbaar koudere opvatting der figuren, niet een gebrek
is aan gevoel, aan geesteswarmte bij den kunstenaar, maar veeleer een gevolg van
den landaard, die, van rustiger aanleg, ik zei het reeds hierboven, van ingetogener
aard, den mensch begreep en verbeeldde, niet in uiterlijke gebaren maar in het
stil-door-levende. Typisch is dit nog in den peinzend voor zich uitstarenden Jozef,
in wien het in-gedachten-verzonken-staan zeer goed is gegeven. We vinden bij
Memlinc dus alle figuren samenwerkend tot wat ik noemde de dramatizeering van
het voorval. Bij den Hollander een meer opzichzelf leven van

ROGIER VAN DER WEYDEN. DE AANBIDDING DER WIJZEN. PINACOTHEEK, MUNCHEN.

ieder der personen; opzichzelf, zooals ook de onderdeelen hun eigen leven leven.
Een zeer innerlijk bestaan, in een stil gebaar, een oogopslag bij den mensch zich
openbarend en bij de voorwerpen in het stil vonkende van een lichtglimp op het
metaal, in de zachte, diepe glanzing van die geheimzinnige weeldewereld, die
besloten ligt in den in goud gevatten glazen bol, die de Oostersche wijze op het
Amsterdamsche stuk in de hand houdt.
Juist dàt is het: in de eigenlijk Hollandsche kunst worden de menschen en de
voorwerpen allen van gelijken aard, als het ware, zij worden den kunstenaar allen:
d i n g e n om te schilderen, om er het eigen ‘doen’ in licht en kleur van te geven. En
dan wordt hem het onderwerp 'n bijkomstigheid slechts, 'n aanleiding om personen
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en dingen op 'n bepaalde wijze te stellen en weer te geven. Dit is de voorkeur voor
het absoluut-pittoreske, die kulmineert in de zuivere stil-
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leven-schildering, waarvan we dus hier reeds het wezen bespeurden, verborgen
onder uiterlijkheden van tijdgeest en traditie. Dit is, wat de diepste eigenheid der
Hollandsche Schilderkunst mag heeten, die zich nooit verloochenen kan. Zelfs in
een geheel vervlaamscht kunstenaar, als Dirk Bouts (+ 1420-1475), geboren te
Haarlem, maar vermoedelijk reeds vroeg naar Brussel getrokken, waar hij misschien
*)
de leerling was van Rogier van der Weyden, later tot aan zijn dood in Leuven, zelfs
in dezen blijft die hollandsche eigenschap volkomen bewaard, ondanks den
waarneembaren invloed van Rogier. En dit niet alleen: Bouts' invloed op zijn
tijdgenoot Memlinc, op Gerard David en de verdere Vlaamsche school is
†)
onweerlegbaar en van niet geringe beteekenis. In een werk als zijn ‘Laatste
Avondmaal’, in de St. Pieters-kerk te Leuven, vinden we dezelfde afwezigheid van
alle sterk-bewogen handeling, als bij de andere Hollandsche schilders, eenzelfde
rustige, als peinzende toestand. Niets van Rogiers pathos, van Memlincs zachtere
verrukking. En toch welke stemming heeft de kunstenaar bereikt. Helder deint door
de zaal de klank der goddelijke stem: ‘Neemt en eet, dit is mijn lichaam’ (Matth.
XXVI, 26). Vol edele rust gaat zijn zegenend gebaar en het is als een voorgevoelen
van de groote tragedie, die gaat beginnen, wat hier om de aanzittenden wademt,
eene bevangenheid van plechtigen weemoed. Laat ik hier de beschrijving geven
*)
van Arnold Goffin in zijn werk over Dirk Bouts.
‘On dirait qu'ils écoutent en eux-mêmes le retentissement du verbe divin; les uns
l'ont accueilli dans une grande effusion de foi et d'espoir; d'autres, tel celui qui est

DIRK BOUTS. LAATSTE AVONDMAAL. LEUVEN.

assis à la gauche de St. Jean, en méditent les significations profondes; le même et
intense saisissement se reflète, en traits divers, sur les visages des assistants. Le
seul Judas, le dos tourné au spectateur, la main gauche sur la hanche, paraît jeter
un regard incrédule et narquois sur ses compagnons et reste indifférent, sinon
hostile, à l'émotion unanime. Immobiles aussi, les personnages, étrangers au drame,
introduits par Bouts dans sa composition: le serviteur, les yeux baissés, rempli de
*)
†)
*)

A. J W a u t e r s : La Peinture Flamande; Paris, s.d. pag. 78-84.
A r n o l d G o f f i n : Thiéry Bouts, Bruxelles, 1907, pag. 23, 45-47.
A. G o f f i n : Thiéry Bouts; pag. 67.
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recueillement, qui stationne derrière le Christ et celui, debout auprès d'une crédence,
en houppelande bleue bordée de fourrure brune et bonnet rouge, qui, de même
que les deux individus dont les faces se montrent à un guichet, à droite de la
cheminée, a la semblance moins d'un dévôt que d'un curieux’.
Wel juist is dat gezegd: ‘ils écoutent en eux-mêmes’. - Ook in dit werk dus - ge-
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schilderd tusschen 1464 en 1468 - vinden we de emotie niet in het
uiterlijk-gebarende, maar in het innerlijk-gestemde.
En nu moet dit opgemerkt omtrent het werk der Hollandsche
quattrocento-kunstenaars - waarvan de reeks, als gezegd, door Geertgen-tot-Sint
Jans wordt gesloten - dat het in zich bevat, rudimentair, al de takken van
schilderkunst, die we later, ontwikkeld en bloeiende zien in de scholen der Groote
Eeuw: portret, landschap, binnenhuis en aldus ook het stilleven.
Merkwaardig is, in dit verband, een stuk,

STILLEVEN, FRAGMENT. (ONBEKENDE MEESTER) HOLLANDSCHE SCHOOL
RIJKS MUSEUM).

± 1500. (AMSTERDAM,

sinds eenigen tijd in het Rijks-Museum, hierbij gereproduceerd. Blijkbaar is het een
fragment, naar mijne meening van een portret uit de laatste jaren der 15e eeuw.
Afgebeeld zien we op eene plank, als ondertegen-aan-gezien voorgesteld, eenige
boeken het middenste opengeslagen, en rechts twee doozen: 'n langwerpige houten
en 'n ronde spanen. - De perspektief der weergave bewijst, dat de schilder dit deel
boven oogshoogte vóor zich had. Ik acht dus dit stilleven het bovenstuk van een
dier portretten van voorname geleerden of geestelijken, zooals we uit dien tijd
zoovele kennen. De gekonterfeitte zat hieronder, met - zooals dat bij 'n portret
uiteraard moet zijn - de oogen op ongeveer dezelfde hoogte, als die van den schilder
en van den aanschouwer. - Zoo zien we dan hier aan den ingang der 16e eeuw het
stilleven opkomen, zich losmaken van den achtergrond, eene eigen plaats eischen,
als tak van schilderkunst.
Hier is het nog ‘détail’, bijkomstigheid van een geheel, waarin het ondergeschikt
meewerkt.... of neen - m e e w e r k t is het woord al niet meer voor een zoo
aandachtig beschouwd, en verdiept geschilderd geval. Hier is een werking verkregen,
in zichzelf een geheel vormend, zeer kompleet van uitbeelding: het samen-doen
dier voorwerpen, stil levende hun vreemde, eigen leven, met elkaar, onder den koel
schuivenden lichtval, in het rustig-deinend verglijden der uren.
Zóó waren ze den schilder, staande, evenals zijn mensch-model, in de
rustig-omsloten ruimte, van één levensadem doorwademt. En zoo gaf hij ze te zien,
zooals van Ouwater, Geertgen, Bouts, zooals die allen hunne heiligen gaven, latent
in de levens-strooming, die ongezien als adem-beving alles doorvloeit. We treffen
hiermee een verschijnsel, dat ons volkomen natuurlijk blijken zal in de thans krachtig
uitgroeiende burgerlijke maatschappij, waarin de middeneeuwsche voortbrenging
tot eigen gebruik àl meer

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

361
verdrongen werd door de produktie voor markt en verkoop, de ‘warenproduktie’. De
arbeidsvoortbrengselen van de zelfstandige, konkurreerende menschen dezer
nieuwe maatschappij kregen, behalve de g e b r u i k s w a a r d e - die ze ten allen
tijden hadden - eene afzonderlijke, abstrakte waarde, de r u i l w a a r d e . Dit is de
waarde der dingen, geproduceerd uitsluitend voor den verkoop. Noodzakelijk moest
deze voortbrenging spoedig ontschieten aan alle regel en beheer. Het kwam er toe,
dat de teugelloos geproduceerde dingen den mensch ten slotte gingen
overheerschen, als met menschelijke macht. En de mensch, zijn medemensch
allereerst beschouwend als bezitter van waren, zag de dingen in de plaats treden
van de menschen.

CORN. ENGELBRECHTSZ. ALTAARSTUK MIDDENPANEEL. DE KRUISIGING (LAKENHAL TE LEIDEN).

Zóó ontstond dus het verschijnsel, dat Karel Marx in het dieptastende hoofdstuk
over ‘het Fetichisme der waar’ voor het eerst erkende: de menschen geraakten
tegenover elkaar in de verhouding, waarin de dingen die zij voortbrachten tot elkaar
staan. Zij gingen de d i n g e n als m e n s c h e n zien, allen met abstrakte waarde,
als met menschelijke macht de menschen regeerend.
Van deze geestes-evolutie zien we den reflex in de kunst, die thans ook het
‘portret’ der dingen ging schilderen met dezelfde zorg, dezelfde verdieptheid,
waarmee ze den mensch konterfeitte.
Bij den ingang der 16de eeuwsche renaissance treffen we eene merkwaardige
kunstenaarsfiguur in Cornelis Engelbrechtsz (of Engebrechtsz.) van Leiden, waar
*)
hij omstreeks 1468 geboren werd en in 1533 overleed. Van zijn werk is weinig
bewaard gebleven en slechts twee altaarstukken in het stedelijk museum te Leiden,
Nos 1030 en 1031, kennen wij met zekerheid van zijne hand. - Deze werken echter,
zijn voldoende om er een eigenaardig gebeuren in de kunst-evolutie in op te merken.
Ofschoon de schilder de traditionneele onderwerpen uit de gewijde geschiedenis
in zijne tafereelen verbeeldt, valt een sterk verschil met al wat voorafging onmiddellijk
op. Zijne kompozities vormt hij uit groote, druk bewogen menschengroepen, in
*)

F r a n z D ü l b e r g : Die Leydener Malerschule, Berlin 1899, II, s. 40 e.v.
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levendig, in overdreven gebaren. Slanke, lenige lichamen, fel-expressieve gebaren
en gelaatstrekken, fladderende kleedingstukken in opschik van exotische fantazie.
De uiterlijke typeering van het individu, slaat bij Engelbrechtsz over tot karikatuur,
zonder evenwel de diepere, innerlijke gemoedsbewegingen, als in de fijnere psycho-
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logie van Geertgen tot St. Jans, te benaderen.
We vinden hier, zou ik zeggen, één der zijden van Geertgens kunst verder
ontwikkeld. Deze is: de actie, het wel-geobserveerde leden-bewegen, het uiterlijk
typeerende met dien zin voor het humoristische, die we later, meer verdiept dan,
bij de ‘genreschilders’, bij een Hals, een Brouwer, een Jan Steen, een Van Ostade,
zullen herkennen.
Deze Cornelis Engelbrechtsz is de eerste, die, als teekenaar, meester is over zijn
ondernemen. Hij kent z'n anatomie, zijn figuren zijn van 'n rake, losse teekening; hij
kent z'n perspektief. Maar, wat ik bij zijne voorgangers het stillevenkarakter noemde,
dat is in dit werk vrijwel afwezig.

LUKAS VAN LEYDEN. MADONNA, MUNCHEN.

En zoo zien we dan hier een aanvang dier splitsing, waarop ik reeds doelde, een
uitloopen van dien zijtak die duidelijker, zeer volkomen uitgroeit met Engelbrechtsz'
*)
leerling, den genialen schilder-graveerder L u k a s v a n L e i d e n (1494-1533) .
Hier is de uitbundigheid van wie den weg als voorlooper baande, bezonken tot
rustiger beslistheid in afgeronder voordracht. Hier staat een eerste volkomen zuivere,
Hollandsche meester, een wereld-groote, die als de kern-kracht is der latere
zeden-schildering, der kunst, die zooveel moois zou geven in de eenvoudig-oprechte
uitbeelding van het gewone Hollandsche volksleven.
Maar ook een andere knop is nu uitgebot: de eigenlijke stillevenkunst.
Wat tot nu vaag was, als algemeenheid, wat onbewuste neiging was, dat gaat nu
in eigen beeld vorm aannemen, dat wordt vast uitgesproken overtuiging.
Een medeleerling van Lukas van Leyden bij Engelbrechtsz. was de zoo geheeten
Aertgen van Leyden (Aart Claesz.) van wien we als schilderijen vermeld vinden
twee werken: ‘d'eene sijnde een Ossenhooft en d'andere een Palmsondach,
geschildert bij Aertgen van Leyden (ende een tafelbelleken, daar een Beer op
*)
geschildert stondt, alles seer aerdich en constich gedaen)’ .
Van dezen zeer zeker minder begaafden is overigens weinig meer bekend, dan
dat hij leefde tusschen 1498 en 1564 en veel werkte voor glasschildering, maar het
in de oorkonde genoemde ‘Ossenhooft’ bewijst in elk geval - en het is daarbij vrij
onverschillig of de kop bij een dood of levend dier behoorde - dat de schilderkunst
*)
*)

T h . V o l b e h r , Lukas von Leyden, Hamburg 1888. W o l t m a n n u n d W o e r m a n n ,
Geschichte der Malerei, Leipzig 1882, II, s. 531-534.
O b r e e n : Archief II, blz. 143.
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zich op sujetten richtte, die uiteraard reeds vallen binnen het kader van het eigenlijke
stilleven.
De, ook in deze gewesten, al meer doordringende renaissance-beweging
bespoedigde de evolutie, terwijl ook de techniek zich hierbij wijzigde.
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Reeds Cornelis Engelbrechtsz. had een procédé toegepast, dat, hoewel in veel
overeenkomende met de vinding der broeders van Eyck, toch zeer bepaald ervan
verschilt.
We zijn thans wel over de bewering heen, als zouden de van Eycken ‘het
olieverfschilderen’ hebben uitgevonden. Lang te voren toch was reeds olie als
*)
bindmiddel gebruikt . Hunne, zeer zeker hoogst gewichtige vinding, was meer eene
verbetering in de menging, waardoor bij het drogen de kleuren meer diepte en glans
kregen, een soort siccatief dus.
Nu is de faktuur van Enghelbrechtsz. zichtbaar anders, dan die der van
Eyckschool; mogelijk heeft de schilder Vlaamsch werk gezien, de superieure kleur
en behandeling erkend en is toen zelf gaan zoeken naar een dergelijke verf-bereiding,
die hem dien warmen toon zou geven.

LUKAS VAN LEYDEN. BOER EN BOERIN-MELKSTER.

Daarin is hij zeer zeker geslaagd en het is dan te ver gegaan, wanneer men aldus
dezen Hollander, om zijne techniek, aan de Vlaamsche school wil verbinden, tot
een volgeling van Van Eyck maken, waarmede hij volstrekt niets gemeen heeft, dan
een soortgelijk verbeterd procédé.
Intusschen: de verbetering was er, meebrengend, als gevolg, een leniger
schildering, een lichtkrachtiger kleur, een warmer, schitterender koloriet, beter
voegend, dat alles, naar den wil van den kunstenaar, die poogt het wezen van het
licht in de kleur te benaderen.
Maar, ook min gunstige elementen bracht de van Italië in-vloeiende geest der
‘risorgimento’. Of liever: die antieken-manie, welke de meeste schilders uit die
periode bij vlagen beheerschte, werkte zéer ongunstig op de kunstvoortbrenging.
De wonderen eener nieuw ontdekte wereld van oude schoonheid, in het land van
zonnevreugd en levensweelde, waar nog de geest rondwaarde van heidensche
heerlijkheid, van Apollo, Venus, Dionysos, die wonderen verblindden de oogen der
Nederlandsche kunstenaars en uiteraard was deze geest wel het minst vereenigbaar
met wat van hollandschen aard en natuur was. De imitatie dier monumentale kunst,
de kunst van weloverwogen kompozitie, van rythmische vlakverdeeling, van zuivere,
krachtige kontouren in groot omlijnen, de imitatie dier kunst, in wezen analytisch en
dus de meest scherpe tegenstelling van de koncentreerende, allereerst-het-pittoreske
bedoelende, de niet in-omtrek, maar in-modellé beeldende, synthetische kunst der
*)

Onder meer voorbeelden kan ik hier verwijzen naar posten in de rekeningen der stad Brugge
uit 1351-52.
Aan Jan van der Leye, schilder, voor dekorative schilderwerken in goud, zilver en a l l e r l e i
s o o r t e n o l i e v e r v e n in de kapel van het gemeentehuis, enz.
Zie de B u s s c h e r in het ‘Livre de la corporation des Peintres Gantois’; p. 222. Verder ook
bij D e h a i s n e s : Documents etc. tome I, p. 375.
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Hollanders, zoo eene imitatie moest wel voeren tot een onbegrepen, leege
vormenschildering.
Zoolang deze italianizeering binnen de perken blijft, in den aanvang der 16e eeuw,
is het kwaad niet groot. Ze brengt dan wel 'n zekere oogvleiende verfijning, de
charme van voornaamheid in kompozitie en lijn.
Aldus is de vreemde inmenging dan nog zonder schadende overheersching,
opgelost
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in harmonie bij het werk van Lukas van Leyden, schoon dan ook zijne laatste
kopergravuren gaan lijden onder te groote verwantschap met Marcantonio. Zijne
‘Madonna met Maria Magdalena en een donateur’ te München is eene schilderij,
waarin vorm en inhoud nog zuiver van gehalte zijn.
Hier is weer dat peinzende, intieme, delikaat-gestemde, die gesteldheid, welke
ik aanduidde als de stilleven-aard.
De figuren zijn in fyzionomie volslagen-Hollandsch en zóo als ze zitten in de
atmosfeer, die we voelen daaromheen, zijn ze als voorwerpen, eenvoudig passief,
die doorvloeid worden van stemming. - De Italiaansche détails: de loggiabogen met
rijk versierde pilasters en acanthus-kapiteeltjes, het romantische berglandschap,
sterk in mineur, doen aan het hollandsche van het geheel niet af. De warmere
tonaliteiten, inniger kleur-verdieping, het nadrukkelijke streven naar besloten totaal
werking kondigen de nabijheid der stilleven-school aan.
Naast dezen zeer zuiveren vertegenwoordiger van het hollandsche schildersras
zien we hier onwillekeurig zich afteekenen het silhouet van een vlaamschen
kunstenaar, zijn tijdgenoot en in veel zijn geestverwant.
*)
Quinten Metsys (1466-1530) is voor de Vlaamsche schilderkunst van eene
beteekenis, als die van Lukas van Leyden voor de Hollandsche.
Van hier af gaan nu tevens beide scholen in hunne ontwikkeling gelijk op.
Ontegenzeglijk was tot dan de Vlaamsche schilderkunst de meerdere geweest.

QUINTEN METSYS. DE GELDWISSELAARS. WINDSOR CASTLE.

Het fenomeen ‘Van Eyck’ overstraalde met zijn bijna geheimzinnigen luister verre
en voor lang de hollandsche scheppingen, maar hiertoe had ook gansch een verleden
van ekonomisch gunstiger voorwaarden meegewerkt. Het Van Eyckwerk is de
accumulatie van het tijdperk van weelde en macht, dat de bloei was der
handels-metropolen Brugge en Gent, dat slechts zijne gelijkenis vindt in de latere
heerlijkheid van Florence en Rome.
En wanneer sinds 1432 het Zwin verzandt, wanneer door het verlies dier zeehaven
bij het eind der vijftiende eeuw de Brugsche glorie is verbleekt en verstorven, zóo
*)

Men vindt ook de spellingen M a s s y s en M a t s y s ; maar de schilder teekent op de bekende
triptiek der St. Anna-legende te Brussel: M e t s y s . - Zie verder: A. Wauters; La Peinture
Flamande, pag 100-107. - Dr. W. Cohen; Studien zu Quinten Metsys, Bonn 1904.
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dat in 1498 Filips de Schoone, de stad bezoekend, het verval kon erkennen, dan
wordt door de zusterstad Antwerpen - sinds lang de rivale - begeerig het volle erf
aanvaard.

†)

S c h a n z ; Englische Handelspolitik gegen Ende des Mittelalters, I, s. 26.
P.J. B l o k ; Geschiedenis v.h. Nederl. volk, II, blz. 484 e.v.
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En snel rijst nu deze stad. Het vinden van den zeeweg naar Indië, de ontdekking
van Amerika, voeren de zeevaart op tot een geheel nieuw plan, zetten haar uit tot
nooit gekenden omvang en doen het nieuwe handelscentrum opbloeien in
zwijmelenden luister. Het sterke, jonge leven trilt en klopt en bruischt er in elke uiting.
Naar deze weeldewereld met hare kosmopolitische, vlottende bevolking, werden
natuurlijkerwijs - merkte Van Mander niets reeds op, dat ‘de Const geern bij den
rijckdom is’? - de kunstenaars van aller kant aangetrokken.

MARIJN VAN ROYMERSWALEN. DE GELDWISSELAARS. NAT. GALL., LONDEN.

Zoo treffen we er vroeger of later Marijn van Roymerswalen uit Zeeland, Patenier
uit de Maasstreek; Jan Gossaert uit Maubeuge (Mabuse); Van Coninxloo uit Brussel;
*)
Pieter Brueghel uit Breugel bij Eindhoven, Pieter Aertzen uit Amsterdam; de Key's
uit Breda; Frans Pourbus uit Brugge; Pieter Coecke uit Aalst; Lambert Lombart uit
Luik; Hubert Goltzius uit Venlo, Antoon Mor uit Utrecht; Otto Vaenius uit Leiden en
nog zooveel anderen. Aldus gaat er dan ook Quinten Metsys reeds vóor 1491, uit
zijne geboorteplaats Leuven heen en wordt er de stichter van de groote Antwerpsche
School. - Een nieuw element brengt deze kunstenaar in de Nederlandsche
schilderkunst: de ingetogen verrukking, de ontheffing in de werken zijner voorgangers
doordringt hij met een innig, zuiver-menschelijk liefdegevoel, de emotie, die voor
het eerst in deze kunst, twee wezens van lichamelijke schoonheid uitbeeldt, bij wier
teeder omhelzen de lippen elkaar vinden in een blijden kus. In de Maria met het
Kind Jezus te Amsterdam (Rijks Museum) en te Berlijn is de volkomen doorvoelde,
vleeschelijke liefde tusschen moeder en kind uitgedrukt.
Maar behalve dit heeft Metsys een nieuw motief ontwikkeld. Het is de
genre-schildering; en hierin ontdekken we dan de overeenkomst met Lukas van
Leyden. Feitelijk n i e u w was het motief niet. - Petrus Christus had het reeds in
1449 gebruikt in zijne ‘Sinte Godeberta’, maar slechts aanduidenderwijze. In de
‘wisselaars’ van Metsys, is het binnenhuis, het gewoon burgerlijk leven met groote
stelligheid om zich zelf verbeeld. En daarenboven heeft het stilleven in de détails
een groote beteekenis, zóo opvallend dat dit deel van Metsys' oeuvre een sterk
Hollandsch accent heeft.
*)

En n i e t bij Breda, zooals Van Mander onjuist aangeeft en de meeste schrijvers overnamen.
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Inderdaad - en dit is het merkwaardige - al weten we niet wie zijn onmiddellijke
meester was, het staat thans vast, dat de kunstenaar uit Leuven den invloed
meebracht van een geestelijken meester, die hem daar volkomen had doordrongen,
de invloed
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van den technisch Vlaamschen, maar in wezen echt-Hollandschen Dirk Bouts!
Maar ik meen, dat hier mogelijk nog een direkter aanraking met den
noord-nederlandschen geest zich doet gelden en ik denk hierbij aan Quintens leerling
M a r i n u s d e Z e e u w van Reimerswaal, de nerveuze, opposiete kunstenaar,
een der wilde eerstelingen van de Hervormingsbeweging in deze streken, die in
1567 te Middelburg wegens beeldstormerij veroordeeld werd. De omgang met dezen
volgeling moet bij Metsys den invloed van zijn vriend Erasmus nog versterkt hebben.
Dit verklaart den modernen trek in deze werken van den overigens zeer
innig-katholieken meester, vooral ook omdat deze profane, door humanistische
begrippen geïnspireerde schilderingen, waaruit de satirieke geest van den grooten
Rotterdammer, de vlijmende scherpte van den ‘Lof der Zotheid’ spreekt, uit de latere
periode van Metsys' arbeid dateeren. Van dien Marinus weten we historisch eigenlijk
*)
weinig; van Mander geeft ons slechts een korte vermelding van hem, maar we
kennen zijn werk, dat hij gelukkig met naam en jaar teekende, en dat is ons
voldoende.
De techniek is duidelijk die van Metsys, maar in de nerveuze faktuur, in de
penetrante schildering der woekeraarskoppen, in de huiverig-bewegende, rustloos
tastende, lenige handen vooral, wringt zich de woelige, cholerieke natuur, het vurige
temperament van den maker naar buiten.
Bij vergelijking van zijne ‘Twee Geldwisselaars’ in de National Gallery te Londen
met ‘The Misers’ van Metsys in Windsor Castle valt, bij overeenkomstige kompozitie,
het groote psychologische verschil onmiddellijk op, vooral in de wijze waarop in
beide stukken de woekeraars-figuur rechts is opgevat. Bij Metsys is het schrijnende
realiteit gegeven door den humanist, wien het gruwt van den gelddorst, van het
winstjagen, zooals in een stad met zoo grooten handel, waar de bankiershuizen der
Pazzi van Florence, de Doria's van Genua, der Fuggers van Augsburg het centrum
van de Europeesche geldmarkt vormden, uiteraard wel moest heerschen. Maar in
Marijn's figuur is het fel vlammende haat, die snijdende geeselslagen neerstriemt,
heete woede heftigend tegen deze vrekken, uiting van een geest niet meer in staat
tot objektief aanschouwen, waarvan ten slotte het beeldbreken een der natuurlijke
excessen zou zijn.
Die wisselaar bij Marijn is geworden tot een fantoom, een huilend-klauwende
hyena. Overigens is deze figuur, door het hevig tendentieuze, inferieur aan de
overeenkomstige bij Metsys, die veel minder gechargeerd en daardoor meer
levenswaar en per slot ook aangrijpender is. De schrijvende man links echter is bij
Marijn geweldig van typeering en hierin boven dien op Quintens schilderij te stellen.
Wat nu echter beide meesters gemeen hebben is de behandeling der entourage,
de omvang van het stilleven-bijwerk; en vooral Marijn is zeer beslist in zijne liefde
hiervoor.
Trouwens, deze neiging bevangt nu meer schilders, die volgden, in 't Noorden
op Lukas van Leyden, in 't Zuiden op Quinten Metsys. - De beide kunstscholen gaan
van deze beiden af parallel in hunne ontwikkeling. - De Hollandsche schilderkunst
is nu de Vlaamsche terzij gekomen.
*)

‘Het gherucht wil qualijck laten verswijgen eenen constighen Schilder gheheeten Maryn van
Romerswalen oft Maryn de Seeu. Sijn wercken zijn veel geweest in Zeelandt. Hij hadde een
veerdige handelinge op de nieuw manier, doch meer rouw als net, by dat icker van heb
ghesien. Daer is tot Wijntgis te Middelborgh van hem eenen Tollenaer, zittende in zijn Contoor,
wesende wel geordineert en fraey ghedaen. Sijnen tijt van gheboort oft sterven weet ick niet,
dan dat hij ten tijde van Frans Floris zijn wesen hadde.’
K a r e l v a n M a n d e r ; het Schilderboeck, fol. 261b. (De Antwerpsche schilder Frans
Floris, een manierist met gebrekkige Michel-Angelo-aspiratie's, leefde van plm. 1516-1570.
V.)
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Japansche kleurendrukken in het Rijks Ethnographisch Museum
te Leiden
door dr. M.W. de Visser.
V.
Utamaro's volgelingen en Yeishi met diens leerlingen.
De vijfde tentoonstelling (1 Mei tot 15 Augustus 1912) geeft prenten van
U t a m a r o ' s volgelingen en van Y e i s h i , den stichter van een verwante school,
waartoe o.a. Y e i s h ō , Y e i s u i en Y e i r i behooren.

NR

3. PRENT VAN KIKUMARO.

K o i k a w a H a r u m a c h i , Utamaro's medeleerling bij Toriyama Sekiyen, werkte
niet alleen in zijn geest, maar gaf na Utamaro's dood (1806) zelfs prenten uit op
diens naam. Nr. 1, door hem met zijn eigen naam geteekend, is een rustige
straatscène, bij vollen zonneschijn. De jonge vrouwen en kleine meisjes, die er
rondwandelen, behooren blijkbaar allen tot de Yoshiwara. Zij loopen onder een
zonnescherm of kijken naar de chrysanthen van een bloemenkoopman, die met zijn
pijpje in den mond rustig afwacht of ze iets zullen koopen. De banken met
toebehooren van een groot theehuis zien we op den achtergrond. Hoewel het geheel
het oog aangenaam aandoet, zien we terstond dat deze schilder niet in Utamaro's
schaduw kon staan.
K i t a g a w a K i k u m a r o , een van Utamaro's leerlingen, werkte van ongeveer
1789 tot 1796 onder dezen naam, om vervolgens dien van T s ŭ k i m a r o aan te
nemen, dien hij behield tot ongeveer 1829. Toen zei hij den Ukiyo-e stijl vaarwel en
schilderde voortaan onder den naam Kansetsu. Uit de eerste periode dateeren nr
2-7, waar we twee jonge vrouwen in gezelschap van een vriendin (nr 2) of van een
jongen man (nr 3) zich zien amuseeren met boog en pijl, die door hun kleine
afmetingen voor vrouwenspel berekend zijn; hare onbedrevenheid blijkt uit het feit
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dat ze boog en pijl in verkeerde handen houden. Nr 4 stelt de door de Ukiyo-e
schilders dikwijls afge-
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beelde moeder en dochter, Tonase en Konami, uit de achtste acte der Chūshingura
voor, op reis naar het huis van Yuranosŭke, den vader van Rikya, Konami's verloofde.
Bij de beschrijving der vorige tentoonstelling is van dit beroemde drama reeds in
het kort melding gemaakt. De dochter heeft haren grooten reishoed en een
bamboestaf in de handen. Op nr 5 ziet men eveneens een damesgezelschap op
reis. De draagstoel is neergezet en een hijgende en puffende drager wischt zich
het zweet van 't gezicht. Een jonge vrouw spreekt van uit den draagstoel met een
jongen man, die zijn grooten reishoed in de handen heeft en zich met zijn waaier
koelte toewaait. Twee andere vrouwen staan erbij, de eene geleund over den balk
van den draagstoel, de andere met beide handen haar hoed recht zettend. Nr 6
geeft een gezelschap uit de Yoshiwara, en op nr 7, een mooie fijne prent, zien we
twee oirans met een jong meisje, allen behoorend tot het Ogiya of Waaierhuis,
kakemono's offerend aan Asakŭsa Kwannon, de als godin der barmhartigheid ten
zeerste vereerde Bodhisattwa Awalokiteçwara, die o.a. een beroemden tempel heeft
in Asakŭsa, de bekende wijk van Tōkyō, waar een eeuwig durende kermis de talrijke
bezoekers van den tempel opvroolijkt. Verder zijn nog in portefeuille te bezichtigen
een andere druk van nr 5, en een leelijke druk van een aardige plaat (7a),
voorstellend twee draagstoelen, in één waarvan een vrouw, een Shintō tempel
passeerend, kenbaar aan het tempelvaandel waarop men Daimyōjin, ‘Groote
schitterende god’ leest. Een groep mannen en vrouwen kijkt hen grinnikend na,
blijkbaar niet zonder eenige opmerkingen ten beste te geven. Deze plaat is geteekend
Kikumaro, alsook een andere prent (7b), voorstellend twee jonge vrouwen, van wie
men aan de haardracht de eene als ongehuwd, de andere als gehuwd kan
herkennen. De eerste slaat van achter hare armen om den hals der andere, alsof
zij door haar op den rug gedragen wordt.

NR

10. PRENT VAN TSUKIMARO.

Nrs 8-11 dateeren van na 1796, want ze zijn geteekend Tsŭkimaro. Op de eerste
prent zien we de hetaere Hanao̅gi of ‘Bloemenwaaier’ uit het ‘Waaierhuis’, die juist
een gedicht geschreven heeft op een lange smalle plank, welke dient om aan een
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pijler opgehangen te worden. Nr 9 vertoont twee jonge vrouwen, van wie de eene,
door de vele haarpennen en den van voren gedragen
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gordelstrik kenbaar als courtisane, een ketel plaatst op een grooten geelkoperen
bak met houtskool (hibachi), terwijl de andere, met de rechterhand op den grond
steunend, met den linker wijsvinger een naam schijnt te schrijven, waarnaar de
eerste kijkt. Het is zeker de naam van haar geliefde, want het opschrift luidt: ‘De
jongere zuster bemint in stilte’. Drie jonge dames op een pelgrims reis van Yedo
naar den heiligen Fujiberg, met groote reishoeden, sandalen en een statiepajong
met grooten strik en fladderende linten, wandelen op nr 10 genoegelijk verder, terwijl
op den achtergrond de voet van den vulkaan reeds in 't zicht is. Op nr 11 wordt een
jong meisje door twee anderen sierlijk opgetooid, terwijl haar een groote bronzen
handspiegel in een geopende verlakte doos wordt voorgehouden. Nr 12, een
ongeteekende, doch aan dezen meester toegeschreven prent, vertoont twee dames
in den zomer wandelend aan een meer, aan welks overkant de Fuji statig verrijst,
terwijl verscheidene scheepjes met bolle zeilen langs zijn voet varen. Een der dames
draagt haar ronden hoed op een stok, de andere heeft een doek als vlag aan een
stok gebonden. Een jonge man danst vroolijk met zijn waaier zwaaiend achteraan.
In portefeuille zijn nog drie prenten van Tsŭkimaro, waarvan 12a een
nieuwjaarsviering in de Yoshiwara, in 't Miurahuis, voorstelt. Op den voorgrond zit
een man lustig te slurpen aan een groote rijstwijnschaal, met de symbolen van lang
leven, schildpad, bamboe en spar, op een verlakt tafeltje vóór zich, terwijl achter
hem een courtisane bezig is nieuwjaarscadeautjes of gelukwenschen in witte
omslagen met roode geluksstrikken te

NR

16. PRENT VAN HIDEMARO.

voorzien, en haar vrouwelijke volgelinge er een wegbrengt op een presenteerblaadje.
Deze prent is hard van kleur, evenals nr 12b, een courtisane in vol ornaat, wandelend
met twee kleine meisjes als attendanten (kaburo), op mooie verlakte klompjes (geta),
langs een bamboeschutting waarachter een bloeiende kerseboom ons de reden
zegt, waarom zij zoo fijn uitgedost er op uit zijn gegaan. Het lentefeest is daar, en
Michitose van het Juweelenhuis gaat er met hare dienaresjes, Hanano en Iroka,
van genieten. De surimono(gelegenheidsprent) nr 12c is kwistig met zilver versierd,
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zooals dikwijls met surimono's het geval is. 't Zijn tooneelspelers in rol, van wie de
dame door de twee zwarte stippen op 't voorhoofd en haar statig antiek kostuum
als tot het oude hof behoorend wordt aangeduid.
H i d e m a r o , een andere leerling van Utamaro, schilderde evenals Kikumaro ge-
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heel in zijns meesters stijl, doch evenaardde evenmin als hij het geniale voorbeeld.
Nrs 13-21 geven een goed beeld van zijn kunst. Rose en groen zijn ook hier de
geliefkoosde kleuren, en gelaat en gestalte, alsook het onderwerp, de courtisanes
der Yoshiwara, vindt men hier terug. Nr 13 behoort tot een reeks der twaalf maanden.
Rijpmaand, de elfde van den Chineeschen kalender, d.i. December, wordt er
weergegeven door een courtisane, zittend bij een ronden, geelkoperen vuurbak
(hibachi) en met de twee gebruikelijke ijzeren stokjes (hibashi) de houtskool
omrakelend. Nr 14 is de courtisane Taresode uit het Juweelenhuis. Nr 15 behoort
tot een reeks der vijf groote feesten (go sekku); een jonge moeder zit met haar kind,
een meisje, op den rug, en houdt een winder met vliegertouw in de hand, terwijl het
kind den vlieger draagt. Nrs 16 en 17 zijn de vierde en elfde uit een reeks van twaalf
prenten, getiteld: ‘De twaalf uren in 't volksleven’. Op 't uur van den haas (5-7 's
voormiddags) zien we twee vrouwen zonder speciale bezigheid, maar op 't uur van
den hond (7-9 's avonds) zijn een man en een meisje genoegelijk bezig, hij aan 't
sake (rijstwijn) drinken en rooken, zij aan 't gitaar (samisen) spelen. Ook op nr 18
wordt dit muziekinstrument bespeeld door een courtisane uit het Juweelenhuis,
terwijl een andere ernaar staat te luisteren. Nr 19 is een voorstelling van het Niwaka
feest der

NR

26. PRENT VAN RYUKOKU.

Yoshiwara, dat we op Utamaro's prenten herhaaldelijk hebben zien weergegeven.
‘Niwaka’ beteekent ‘plotseling’, zoodat de naam op het geïmproviseerde der
voorstellingen schijnt te wijzen. Een jonge man in ceremonieele dracht, met een
zwaard op zijde en een waaier in de hand, staat naast een zittende courtisane voor
een wonderlijk gordijn, dat op een opgerold zeil gelijkt. Nr 20, vijf vliegende, tjilpende
vogels, zwart met grijs, wijkt geheel af van de andere prenten van dezen meester,
doch is door de onderteekening als zijn werk aangegeven. Nr 21, een schaal waarin
een plant met paarse bloemen op eigenaardige wijze is geplant, blijkbaar door een
in de bloemschikkunst bedreven hand, herinnert aan dergelijke prenten van Utamaro,
o.a. nr 79 van de vorige tentoonstelling. In portefeuille zijn
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nog twee andere prenten van dezen meester, late, harde drukken, de courtisane
Ukijima uit het Akatsuta-huis met een minnaar (nr 21a), en een jonge vrouw die een
klein kind amuseert door een schaduwbeeld op het papier van een lamp te doen
verschijnen (nr 21b).
S h i k i m a r o , een andere leerling van Utamaro, die eveneens te Yedo werkzaam
was in 't begin der 19e eeuw, is slechts door één prent, hard van kleur,
vertegenwoordigd, alweer twee courtisanes met een kleine volgelinge voorstellend
(nr 22).
R y u k o k u (Hayami Shungyosai) stond sterk onder Utamaro's invloed, al was
hij geen leerling van hem. Dit getuigen nrs 23-26, die alle tot de reeks ‘Het
bloem-worstelen der courtisanes’ behooren. Die vreemde titel vergelijkt de
voorgestelde oirans met de bloemen, alle chrysanthen, op den achtergrond
weergegeven, en haar wedijver met dien der worstelaars. We zien telkens één
prachtig uitgedoste courtisane, wier naam en huis erbij vermeld staan. De
chrysanthen zijn volgens de regelen der bloemschikkunst in een vaas of een bak
geplaatst, en een waaier dient als ornament van den titel der reeks. Bovenaan zien
we de ons van Harunobu's prenten welbekende wolkengrens. Hoewel niet zeer
bekend, blijkt deze schilder lang niet tot de minsten behoord te hebben.
Van B a n k i , een anderen volgeling van Utamaro's stijl, bezit het museum slechts
één plaat: nr 27. Een vrouw en een klein meisje zijn blijkbaar op weg met
geschenken, bestaande uit een doosje en een zwaard in een foudraal.

NR

33. ÉÉN GOEDE GEDACHTE ZOEKT BESCHERMING TEGEN VIER BOOZE. PRENT VAN CHōKI.

Nu volgt een tijdgenoot van Utamaro, evenals deze een leerling van Toriyama
Sekiyen, n.l. S h i k ō , die zich ook C h ō k i teekende, waarvan de Japansche
uitspraak is N a g a y o s h i , ‘Lange vreugd’ (Chōki is de Chineesch-Japansche
uitspraak der beide karakters). Van dezen uitmuntenden meester, die op 't eind der
18de eeuw werkte en wiens prenten volgens S t r a n g e (p. 34) en V o n S e i d l i t z
(2de ed., p. 170) zeer zeldzaam zijn, bezitten wij zes gewone platen (nrs 28-33),
twee kleinere (34-35), twee landschapjes (36-37) en drie hashira-kakushi, de bekende
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hooge smalle ‘zuilverbergers’ (38-40). Worden we door de figuren van nr 28-30
sterk aan Utamaro herinnerd, die van nrs 30-33 zeggen ons terstond onder wiens
invloed deze meester
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stond, n.l. dien van T o r i i K i y o n a g a . Het is kenschetsend voor Kiyonaga's
geniale kunst, dat zij leerlingen van de meest verschillende meesters zoodanig
onder haar ban heeft gebracht, dat hun werk geheel ging afwijken van dat hunner
medeleerlingen en als twee druppels water op dat van Kiyonaga ging gelijken. Dit
zagen we bij Shunzan en Shunchō, dit zien we nu weer bij Shikō. Op nr 28 zit een
jonge man aan den oever van een sterk golvenden stroom, gereed om te hengelen,
terwijl een jonge vrouw er bij staat te kijken. Nr 29 speelt weer in de Yoshiwara.
Deze prent behoort tot een reeks van ‘Schoone gestalten der Groene Huizen’, en
stelt twee courtisane's voor uit het Matsubaya of Dennenaaldhuis, de eene op 't
punt een brief te schrijven, met de inktsteendoos voor zich, de andere bij de lamp
staande. Want het is avond, en de drie dikke matrassen, overdag in een kast
geborgen, liggen reeds gespreid achter een scherm. Ook nr 30 geeft twee oirans
met twee kleine meisjes, hare volgelingen, buiten wandelend in vollen tooi.
Onderwerp en stijl zijn aan die van Utamaro gelijk, doch wellicht is in nr 30 reeds
Kiyonaga's invloed te bespeuren. Volgens Von Seidlitz (2e ed., p. 170) teekende
hij zich in den beginne soms Shikō; dit is het geval met nr 28 en 29, terwijl nr 30,
Chōki geteekend, misschien het overgangstijdperk vormt tot het volledig werken in
Kiyonaga's stijl onder den naam Chōki. Dit zien we in nrs 31-33,

NR

59A. PRENT VAN YEISHI.

waar ook de onderwerpen niet langer tot de Yoshiwara, Utamaro's domein, behooren,
maar het familieleven, Kiyonaga's terrein, behandelen. Geheel in Kiyonaga's geest
zien we de dames zitten, nu eens (nr 31) op een mooien zomeravond met hare
dansende dochtertjes in een pleizierboot, terwijl het omhooggerolde zonneblind
(sudare) een ruimen blik op de Sumida rivier en den hoogen oever verleent, dan
weer (nr 32) koutend in een theehuis, met haar hondje bij zich (op den achtergrond
een steenen lantaren en de bamboeschutting van het tuintje). Of we zien, als op nr
33, een vreedzaam huiselijk tafereel in een welgestelde woning, zooals we die bij
Kiyonaga herhaaldelijk aantroffen. De dame des huizes heeft een lakzwart overkleed,
dat mooi tegen het zachtroode gewaad afsteekt en ons eveneens aan Kiyona-
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ga's prenten herinnert. Maar toch is er een element in deze prent, geheel vreemd
aan de kunst van dien meester en meer eigen aan het werk van een Hokŭsai of
een Kuniyoshi: de geestenwereld. Te midden van dit rustige drietal, man, vrouw en
dochtertje, vliegen vier met waaiers gewapende booze duiveltjes, wier hoofden
gevormd worden door het Chineesche karakter ‘Ondeugd’ in een kring geplaatst,
terwijl een dergelijk ventje, dat de ‘Deugd’ weergeeft, met uitgestrekte armen op
den man toeloopt. Blijkbaar zijn dit gedachten van den man zelf, want uit zijn borst
zien we een witte streep komen, die zijn gedachtengang voorstelt. Nu schijnt zijn
ééne deugdzame gedachte hulp bij hem te zoeken tegen de vier slechte.
Vermoedelijk is deze prent een deel van een dubbele of drievoudige plaat, want
alle drie kijken ze naar links, waar een andere persoon schijnt te zijn met wie de
man in gesprek is.
Nr 34 en 35 zijn twee kleine plaatjes van een reeks, de Chushingura voorstellend:
de tiende acte, waar Gihei, door de samengezworenen op de proef gesteld, trouw
de kist verdedigt, waarin Yuranosŭke verborgen is; en de zevende acte, waar O
Karu, als hetaere in Kyōto, na 't lezen van den door Yuranosŭke ontvangen brief
door dezen naar beneden geroepen wordt. Nr 36 en 37 zijn twee landschapjes. Het
eerste wordt door de roode bloesems en het gedicht als een

NR

59B. PRENT VAN YEISHI.

lentegezicht gekenschetst; onderaan ziet men de hoofden van een lange processie
vrouwen, die blijkbaar opgaan naar een Buddhistischen tempel, want ze dragen
allen de tsuno-kakushi of hoorn-verberger, een witte kap om het haar. Nr 37 is een
van de 8 gezichten van de provincie Omi, d.i. van het meer Biwa, een uitgestrekten
blik over het meer en zijn oever biedend. Ten slotte geven nrs 38 tot 40, drie fraaie
hashirakakushi, een courtisane op een lente-wandeling, twee jonge meisjes met
een lampion, en weder de zevende acte der Chu̅shingura, O Karu de ladder afdalend,
met de hand geleund op Yuranosŭke's schouder.
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S e k i j ō , ook een leerling van Toriyama Sekiyen, stond sterk onder Utamaro's
invloed, getuige nr 41, een hashira-kakushi, twee courtisanes voorstellend. Ook nr
42,
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hoewel ongeteekend, is aan dezen meester toegeschreven: een raketspelend meisje
(op Nieuwjaar) en een jonge man, in Utamaro's stijl.
H o s o d a Y e i s h i , de stichter der fijne Hosoda school, die zich meestal Yeishi,
soms ook Chōbunsai of Jibukyō Yeishi teekent, werkte in de jaren 1781 tot 1800 te
Yedo. Tegenwoordig wordt dit Y e i als E i uitgesproken, evenals men E d o zegt
voor Yedo en e n voor y e n (de munt). Daar men deze schilders echter hier in
Europa steeds met de oude uitspraak noemt, zal ik die ook maar volgen; zoo is ook
Yedo van ouds onder dien naam bekend. Evenals bij Utamaro zijn de voorgestelde
personen bijna allen vrouwen, maar terwijl de laatste zijn stof voornamelijk aan de
Yoshiwara ontleende, zien we bij Yeishi ook vele vrouwen uit het gewone leven. En
evenals in de onderwerpen herkennen we ook in den stijl naast Utamaro wederom
Kiyonaga's invloed. Nrs 43-50a zijn weer courtisanes in vollen tooi, rustig thuis
zittend (43 en 44) of buiten wandelend met hare volgstertjes. Rose en groen zijn
weder de domineerende kleuren op deze fijne prenten, die ook uitmunten door de
gratie der gestalten en het rythmische der samenstelling. Op nr 50 zien we tallooze
gedichten wapperen aan een in voorjaarsbloesem prijkenden kerseboom. Ook nrs
50b en c, hardere, in portefeuille te bezichtigen prenten, geven vrouwen uit de
Yoshiwara; op nr 50d, eveneens in portefeuille, zitten twee jonge dames bij de

NR

59C. PRENT VAN YEISHI.

geliefkoosde bonseki, een miniatuur-landschapje in een bronzen bak. Hiermede
komen we aan de vrouwen in het dagelijksch leven, na eerst nog met nr 51 een
huiselijk zomeravondtafereeltje uit de Yoshiwara bezichtigd te hebben. Door de
open schuifdeuren heeft men een uitgestrekten blik op de Sumida rivier, in 't midden
waarvan verscheidene visschers met hunne netten in den weer zijn. Een der dames
leest een langen brief bij 't licht der lamp, hoewel het daar buiten nog geheel licht
is, een andere rookt haar pijpje, een derde speelt met haar hondje, en een spel
kaarten ligt bij de lamp op den grond.
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Nr 52 en 53, beide fijn van kleur en lijn, geven tengere gestalten, loopend met
wuivende gewaden. Op de eerste zijn het twee vrouwen, de voorste den ronden
reishoed vasthoudend, want de herfstwind doet haar
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kleed opwaaien en de bloemen en blaadjes buigen. Als ornament in den hoek zien
we Yasuhide, een der Rokkasen of Zes genii van het Lied; blijkbaar behoort deze
prent dus tot een reeks van zes soortgelijke. Op nr 53 zijn het een jonge man met
een zwaard in de handen en een vroolijk wuivend jong meisje, die door het ondiepe
water van een rivier waden. Dan volgen (nr 54-55) twee zomer-interieurs, met
gedichten schrijvende of musiceerende dames in ruime, deftige huizen, en (nr 56-57)
twee scènes in theehuizen. Op een houtskoolvuurtje worden eigenaardige koekjes
aan stokjes gebakken onder een afdak van bamboe, waarvan de blauwe regen in
lange trossen neerhangt. Het theehuis ligt aan het water, evenals bij nr 57, waar
een ahornboom zijn takken boven de rustende reizigsters uitspreidt. Nrs 58 en 59
zijn vermoedelijk deelen van grootere prenten. Ze stellen boottochtjes in den zomer
voor. ‘Groot geluk’ heet de boot op nr 58, waarin we een jongen man met twee
sierlijk gekleede dames zien zitten of staan, terwijl op nr 59 twee dames zich
vermaken met het vouwen van papieren bootjes en een derde een tafeltje met een
geluksparel erop gaat plaatsen bij een bundel makimono's, rolschilderijen, die ze
vermoedelijk met den parel als huwelijksgeschenken gaan brengen. Het is jammer,
dat de kleuren van nrs 59a, -b en -c hard zijn, want als teekening zijn ze heel goed.
De eerste geeft een aardig landschap te zien met twee dames en een meisje op
den voorgrond, de tweede een gezelschap binnenskamers, bestaande uit

NR

68. PRENT VAN YEISHō.

een jongen man met drie vrouwen, van wie de eene hem een kopje sake (rijstwijn)
inschenkt en een tweede op de samisen (driesnarige gitaar) speelt. Op nr 59c is
een dame bezig bloemen te schikken in een groote vaas. Nr 59d (in portefeuille)
vertoont een rijk gekleede vrouw bij een tafeltje met gelukspaarlen en den grooten
zak van den geluksgod Hotei, met 't bijschrift: ‘Verzameling van schatten van
gelukkige menschen’. Seidlitz (2e Aufl., Abb. 73) geeft een andere prent van deze
reeks.
Nrs 60-63 zijn hashira-kakushi van dezen meester (de laatste echter ongeteekend).
Op nr 60 tracht een staande vrouw een brief te ontrukken aan een hurkende; op nr
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61 staat een vrouw toe te zien hoe een man uit een kokertje een paardefiguurtje
blaast (een mij onbekend spel). Ook nr 62 stelt een staande en een hurkende figuur
voor,
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beide vrouwen, van wie de laatste haar toilet maakt voor haar spiegel, welks voetstuk,
het toiletkastje, alleen te zien is. Nr 63 is weer op dezelfde manier samengesteld,
maar hier is de hurkende figuur vervangen door een loopenden jongen met een
lantaren in de hand, waarop we den naam van het huis lezen, waartoe de door hem
begeleide courtisane behoort.
H o s o d a Y e i s h o ̅ was een leerling van Yeishi en werkte eveneens op 't eind
der 18de en in 't begin der 19de eeuw. Weer zien we Utamaro's rijzige, jonge
vrouwengestalten in mooie, zachtgekleurde gewaden, waarin rose en groen den
boventoon voeren. Soms zijn het courtisanes (nr 64, op Nieuwjaar rondwandelend,
wat men ziet aan 't raket dat het volgstertje draagt; nr 65, met stokpaardjes uitgaand,
zeker voor een Niwaka voorstelling; het stokpaardje, harugoma, ‘lente-veulen’,
speelde ook bij sommige godsdienstige processies een rol), maar meestal geven
Yeishō's platen jonge vrouwen uit het gewone leven weer, zooals we ze zien op nrs
66-69. Nu eens zien we ze in de buurt van de keuken, wat blijkt uit een waarschijnlijk
wegens Nieuwjaar met heilige papieren en bladeren versierde ton (nr 66), dan weer
in hoog deftige omgeving, bij een op den verhoogden vloer van het toko-no-ma
tronende vorstin (nr 67); of het zijn jonge meisjes, genietend van de lente onder de
zachtroode bloesems der kerseboomen (nr 68), of van den moeien herfst met zijn
roode ahornblaadjes (nr 69: een jong meisje met een oudere vrouw en een knaap).
Nr 69a, een lezende oiran (courtisane) uit het ‘Waaierhuis’, is in portefeuille te zien.

NR

79. PRENT VAN YEISUI.

Nrs 70-77 zijn hashira-kakushi van dezen meester, hooge, smalle prenten, mooi
van kleur en samenstelling. Op de eerste vijf zijn telkens twee figuren weergegeven,
evenals bij Yeishi één staande en één zittende vrouw, een brief lezend of de samisen
bespelend of in een boot varend om irissen te plukken. Alleen op nr 70 loopen de
beide vrouwen, en op nr 72 (ongeteekend) is de staande figuur een man, die, zijn
pijpje rookend, op de veranda van een badhuis staat te praten met een vrouw. Op
nr 75 zien we een man met een handtrommel zitten, terwijl op nr 76 een man met
een vrouw op den rug door een ondiepe rivier waadt. Nr 77 stelt de Zeven
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Geluksgoden voor, in het Takara-bune of ‘Schip met Kostbaarheden’ aan Japan en
zijn bewoners geluk brengend, met de heilige, langstaartige schildpad in 't water en
den kraanvogel in

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

377
de lucht als symbolen van lang leven en geluk.
H o s o d a Y e i s u i , ook een leerling van Yeishi, geeft twee courtisanes in
Utamaro's stijl, de eene (nr 78) met hare beide kaburo (volgstertjes) op 't punt op
Nieuwjaar een poort binnen te wandelen, waarvan we alleen de bamboe en
sparrenversiering (symbolen van lang leven) van een van de beide zijden kunnen
zien, de andere (nr 79) zenuwachtig een brief verfrommelend. Hare namen en die
der huizen waarbij zij behooren staan erbij vermeld. Op 't zwarte overkleed der
eerste is de geluksgod Daikoku afgebeeld, met zijn hamer in de hand op twee
rijstbalen staande: een toepasselijk Nieuwjaarskleed.
H o s o d a Y e i r i , een andere leerling van Yeishi, is zeer goed vertegenwoordigd
door een hashira-kakushi, mooi van lijn en kleur (nr 80). Hoewel het er niet bij staat,
is het onderwerp duidelijk te herkennen. Het is weer het zevende bedrijf der
Chushingura. Kudayu, de spion en verrader, zit onder den vloer van de veranda,
waarop Yuranosŭke, 't hoofd der samenzweerders, een gewichtigen brief leest en
achteloos neer laat hangen. De spion leest mee en waagt het zelfs er een stuk af
te scheuren, in de meening dat Yuranosŭke te dronken is om het te merken. O Karu
heeft, op de bovenveranda van het groote theehuis staande, door haar spiegel
eveneens den brief meegelezen, maar verraadt zich door een haarpen te laten
vallen, waarop Yuranosŭke haar gelast naar beneden te komen (vgl. nrs 35 en 40).
Yuranosŭke heeft ook wel degelijk den spion bemerkt en doorboort dezen door zijn
zwaard tusschen de reten van den vloer te steken.
Een andere Y e i r i , die zich R e k i s e n t e i Y e i r i teekent en bovendien Yeiri
met andere karakters schrijft, behoort toch ook tot deze school, zooals we zien aan
nr 81, waarvan de figuren, een samurai (edelman, lid der krijgerskaste, gerechtigd
tot het dragen der twee zwaarden) en twee vrouwen geheel in Utamaro's stijl zijn
geschilderd. We bezitten van dezen meester nog twee prenten (81a en b). helaas
afschuwelijk leelijke drukken, die daarom alleen op een bescheiden plaatsje in de
portefeuille recht hebben. 't Zijn beide tafereelen uit Yedo; 't eerste is de vischmarkt
in de Odawarastraat, Nihonbashi district, aan de Sumida rivier; 't andere is een
stampvol theater in de Sakai straat met den beroemden acteur Danjurō, kenbaar
aan zijn wapen, zittend op de middengang die het tooneel met het achtereind der
zaal verbindt. Langs die verhoogde gang trekken vaak processies of enkele personen
naar of van het tooneel.
Hiermede eindigt deze tentoonstelling; de volgende (15 Augustus - 1 October
1912) zal aan Yeizan gewijd zijn, wiens beste werk Utamaro's stijl vertoont.
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Huizen en dorpen op Nias,
door Joh. F. Snelleman.
Wat in dit opstel volgt over de huizen en de dorpen op Nias, het grootste van de
reeks eilanden, die, ten westen van Sumatra, in de richting van de kustlijn geschikt
liggen, moet beschouwd worden als een bijschrift ten behoeve van de afbeeldingen.
Deze zijn hoofdzaak hier. Korten tijd geleden heeft het ethnologisch museum te
Rotterdam eene verzameling ethnografica ten geschenke ontvangen, door den
luitenant ter zee 1e klas F.C. Brust, kommandant van Hr. Ms. Opnemingsvaartuig
*)
V a n G o g h op Nias verzameld . En deze collectie ging vergezeld van een groot
aantal foto's van Nias, o.a. van Niassche huizen en dorpen. Van deze huizen, die
tot de merkwaardigste gebouwen behooren van den geheelen Archipel, bestaan
wel afbeeldingen: Modigliani geeft in zijn U n V i a g g i o a N i a s reproducties van
blijkbaar niet zeer fraaie foto's; maar wanneer men niet medetelt de twee huizen in
het straks te noemen opstel van Rappard,

1. TRAP IN EEN STEENEN MUUR VAN HET DORP BAWOFALAGETANA, ZUID-NIAS.

dan bevat de literatuur over den Niasschen huisbouw aan afbeeldingen weinig
zaaks. Overbodig was het dus niet de foto's van den heer Brust, die werkelijk van
het Niassche dorp, den dorptoegang en de huizen een duidelijk beeld geven, bekend
te maken aan velen.
In zuid-Nias, dat in menig opzicht duidelijk onderscheiden is van noord-Nias,
omvat, naar we beschreven vinden, een muur het geheele dorp, en een tweede
muur ligt op eenigen afstand daarvan. Aan de ingangen vindt men trappen, en de
poorten van den binnensten muur zijn van dikke houten deuren voorzien. Zulk een
trap, maar zonder poort of deuren, vertoont de afb. 1 van het in 't zuiden gelegen
dorp Bawofalagetana: de vrouw met de lange bamboe-kokers is bezig water te
halen.
Over zulk een steenen ommuring schreef in 1892 de oud-controleur van Nias Ch.
*)

Nadat dit geschreven was is de heer Brust te Padang overleden.
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L.J. Palmer van den Broek het volgende (geciteerd door Th.C. Rappard in Bijdr.
Instit. deel 62, 1909, blz. 540): ‘Wij trokken de plaats voorbij waar het in (1863)
getuchtigde Orahili gelegen heeft, en stonden eindelijk aan den voet van een trap
van ruwe steenblokken, die zeer steil tot een hoogte van pl. m. 50 meters oprees
en een imposanten aanblik opleverde. Nadat wij haar beklommen hadden en door
een opening in een dikke bamboe-doeri (= gedoornde) haag waren gegaan,
bevonden wij ons voor een tweede trap, thans echter minder steil en van vierkant
behouwen steenen samengesteld. Ook deze werd beklommen, daarop nog een
derde en eindelijk een vierde, die zoo fraai en regelmatig was, als men zich voor
een Europeesch raadhuis nauwelijksschooner kan wenschen. Wij hadden toen den
top van den heuvel bereikt en voor ons breidde zich Hili Fanajama uit’.
Oorspronkelijk heette het dorp Orahili; na de herbouwing op de tegenwoordige
plaats gaf men het den naam van Bawomataloeo, d.i. Zonneberg; en thans heet
het Hili Fanajama. Volgens Palmer van den Broek is deze kampong de schoonst
aangelegde en de grootste tevens van de geheele zuid. Haar 231 huizen (de
slaven-woningen niet medegerekend) zijn geschaard langs twee breede straten,
die elkander loodrecht snijden. In het midden staan de groote huizen der
voornaamste hoofden; een daarvan heeft een frontbreedte van ongeveer 10, een
lengte van 35 meter en de nok van het dak ligt zeker wel 17 meter boven den grond,
is zelfs in de Lagoendibaai zichtbaar. Keurig behouwen daro-daro, dat zijn groote
rechthoekig bewerkte steenen banken, tot zitplaatsen bestemd voor de geesten der
dooden, vindt men voor dit groote huis.
Schuin daar tegenover staat de balé, waar de houten beelden opgesteld zijn,
vermoedelijk van de stichters der kampong.

2. TRAP MET POORT IN EEN MUUR VAN HET DORP BAWOGANOEO, ZUIDOOST-NIAS.

De inrichting der dorpen in het zuiden steekt gunstig af - vertelt Rappard in zijn
bovengenoemd opstel - bij die in de noordelijke helft des eilands; men vindt er een
regelmatigen aanleg, grootere zindelijkheid, dikwijls een voorbeeldige tucht en orde.
De straten zijn er geplaveid, de woningen hebben steenen voetpaden, die naar de
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soms 20 meter breede dorpsstraat leiden. De wegen houdt men schoon en zelfs
tusschen de dorpen onderling zijn zij over eenigen afstand nog bestraat. Vroeger
liep des nachts de nacht-
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3. HUIS MET TERRAS VAN HET HOOFD VAN BAWOGANOEO, ZUIDOOST-NIAS.

wacht rond, den bewoners met luiden roep eraan herinnerend, dat 's nachts vuur
aanhouden gevaarlijk is; misschien gebeurt dit nog, en zeker is het brandgevaar
voor de met atap gedekte huizen, in straten dicht op elkander staande, thans niet
minder dan voorheen.
Meerendeels zijn de kampongs versterkt. Merkwaardig is de mededeeling van
den schrijver, dat de huizen van iedere straatzijde in Bawomataloeo onderling door
zijdeuren gemeenschap hebben, waarschijnlijk met het doel om, bij gevaar, de
mannen gemakkelijker op het bedreigde punt te kunnen verzamelen, zonder dat zij
te voorschijn komen vooraf. Vooral in oorlogstijd, dat is op Nias: bijna voortdurend,
tracht men den toegang tot het dorp voor den inlandschen vijand moeilijk te maken
door stevige palissadeeringen, afgravingen, verhakkingen, wolfskuilen, enz. De
soms anderhalven meter dikke ringmuur is opgetrokken van blokken koraalsteen
tot een hoogte van ongeveer drie meter. Enkele dorpen hebben daarenboven nog
een kringvormigen muur aan een der beide poorten, die uitgespaard zijn in den
ringmuur aan de uiteinden van de dorpsstraat; bij de stevige houten deuren van
deze poorten wordt geregeld gewaakt. Van de hagen van gedoornde bamboe
spraken wij reeds. Voor een inlandschen vijand is een aldus versterkte kampong
zoo goed als onneembaar, vooral indien hare zwakke punten door bijzondere
middelen, afgraving e.d., ongenaakbaar geworden zijn. Bij den bestaanden naijver,
dus lezen wij in een ander opstel van denzelfden controleur, van de kampongs
onderling om den voorrang, bij de oude veeten, die nimmer vergeten worden,
schijnen de familieverhoudingen tusschen de hoofden niet te kunnen verhinderen,
dat maar een kleine nieuwe twist behoeft te ontstaan om het landschap in beroering
en tot den oorlogstoestand te brengen. Daarbij komt het wel is waar niet of zelden
tot een open krijg, doch het verraderlijk aanvallen van lieden, die zich eenigszins
buiten de kampongs begeven hebben, het nachtelijk beschieten der kampongs,
brengen groote onrust te weeg, terwijl door het zich opsluiten in versterkte kampongs
alle verkeer en veldarbeid ophouden.
Den ingang van het op de zuid-oostkust gelegen dorp Bawoganoeo vertoont afb.
2; hier is de poort aanwezig. De afbeelding 3 geeft het dorpsplein van dezelfde
plaats te zien. Het huis van het hoofd staat op den achtergrond, op een hoog van
steenen gebouwd terras en overziet het geheele dorp. Dit terras van op elkander
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gestapelde steenen

4. HUIZEN IN HET DORP HILI AMAITANIHA, ZUID-NIAS.

vond ik in de literatuur niet vermeld en de heer H.W. Fischer, conservator aan 's
Rijks ethnographisch museum, die de auteur is van den catalogus, handelende over
de eilanden rond- om Sumatra, kende (in Aug. 1911) deze terrassen niet. Ik mag
dus wel aannemen, dat den lezer hier iets nieuws omtrent den bouwtrant der Niassers
voorgelegd wordt. Op deze afbeelding ziet men het huis heel op den achtergrond
van het plein.
Het maaksel van de schuin oploopende huisdaken van gedroogd blad, met de
naar buiten opslaande vensterluiken, is goed te zien op de afb. 5, die het huis toont
van het hoofd van de reeds genoemde kampong Bawomataloeo (Hili Fanajama)
op de zuidkust. Dit is het grootste huis van 't geheele eiland en, naar ik meen, komen
nergens in den Archipel zulke hooge huizen voor. De afmetingen blijken uit de
menschen-figuurtjes die bij het huis staan, en vooral op afb. 6 kan men goed zien
hoe dik de houten kolommen zijn - want van palen kan men hier niet spreken - die
voor den onderbouw gebruikt werden. Uit de konstruktie dezer huizen, die zonder
eenig ijzerwerk zijn opgebouwd en die niet verwrikken bij den dans der mannen,
zijnde een getrappel van 150 tot 200 personen tegelijk, blijkt de geschiktheid der
Niassers voor het timmervak. Von Rosenberg heeft indertijd interessante
bijzonderheden omtrent dezen huisbouw medegedeeld. In het zuiden vindt men
menig huis waarvan de kosten van aanvoer en bewerking der grondstoffen op niet
minder dan zesduizend gulden kunnen geschat worden. Het zware hout voor het
paalwerk moet ver gehaald worden, soms met vlotten over zee van Telok Beleika
en vandaar over moeilijk terrein naar de plaats van bestemming. Voor de breede
paneelen waaruit de omwanding bestaat, voor de estrade die de geheele breedte
van het huis inneemt en voor de dikke plank die tot zetel en ligplaats van het hoofd
des gezins dient, worden fijne houtsoorten van de Batoe-eilanden aangebracht. En
de groote steenen zerken voor de banken buitenshuis (afb. 4) worden ook niet altijd
dicht in de nabijheid gevonden. Het gevolg van een en ander is, dat men soms vele
jaren aan den bouw van een huis bezig blijft.
In de zuid is de betimmering der huizen veel beter dan in het noorden; de
zuid-Niasser is ook knapper in het houtsnijden. In het zuiden zijn de woningen
solieder en zwaarder gebouwd met een betrekkelijk smal front bij groote diepte, 10
tot 12 meter bij 25 tot 30 voor de grootste woningen. Het inwendige bestaat in een
algemeen voor-
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vertrek, dat door een van 3 tot 4 meter hoogen tusschenwand, waarin de vuurhaard
met rookvanger zich bevindt, gescheiden is van het achterste gedeelte, waar de
woonvertrekken liggen voor de verschillende gezinnen, soms 2 tot 4 in één woning.
Nevens den haard, behoorlijk afgesloten en van deuren voorzien, kan men het
vertrekje vinden, dat hier met meer recht dan in het noorden den naam van geheim
draagt; en daarnaast deuren, waarvan de eene het voor- en het achtergedeelte
verbindt en een andere op de trap uitkomt. De voorzijde van het algemeene vertrek,
de huiskamer, heeft bij de groote woningen, drie estrades, een paar voeten boven
elkander en allengs smaller wordend; de onderste is van vijf tot zes voet breed, de
bovenste zou men een breede plank kunnen noemen. Door traliewerk heeft men
uit het woonvertrek een kijkje op de straat.
Toegang tot dit vertrek krijgt men van buiten over een twee voet boven den grond
en tusschen de middelste palenrijen gelegden planken vloer, door een vrij donkere
gang, die doorloopt tot ongeveer het midden van de woning, en dan klimt men langs
een ladder, ook wel langs een goede trap naar de woning.
Deze beschrijving van het huis van binnen brengt ons naar afb. 7, het hoofd van
Bawomataloeo voorstellende, met zijn zoon, in het woonvertrek zijner woning.
Terloops zij gevraagd of deze zoon niet bijzonder veel op een Dajak gelijkt. De plaat
geeft van allerlei te zien: de kleeding en de bewapening van beide personen, o.a.
het zeer kenbare Niassche schild; naast den zoon een paar houten beelden; aan
den wand een

5. HUIS VAN HET DORPSHOOFD VAN BAWOMATALOEO, ZUID-NIAS, HET GROOTSTE HUIS VAN NIAS.

menigte onderkaken van varkens, en eenige theekopjes; verder een Niasch zwaard
met prachtig gestileerden dierenkop als greep; een Boegineesche kris; een
porceleinen gendi; een aantal borden in rotan vlechtwerk, vermoedelijk eenige
gouden sieraden en een paar geslepen of gegoten karaffen. En nu treft ons hoe
behoudend deze menschen zijn. Een halve eeuw geleden zag zulk een
burgemeesters-woning er precies eender uit. In het V e r s l a g o m t r e n t h e t
e i l a n d N i a s e n d e s z e l f s b e w o n e r s door Nieuwenhuizen en Von
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Rosenberg (1863) leest men: ‘wij telden in een huis ver over de drie honderd groote
grove chinesche schotels, in rotan gevlochten op hun kant hangende, behalve de
menigte karaffen, fleschjes van olie- en azijnstellen, wijn- en bierflesschen en
kruiken.’ Elders vermelden
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zij de aanwezigheid van de onderkaken van al de in het huis geslachte varkens,
aan rotan geregen en in rijen twee, drie, vier boven elkander; hun aantal geeft de
gegoedheid der bewoners aan.

6. EEN GEDEELTE VAN HET GROOTSTE HUIS VAN NIAS IN HET DORP BAWOMATALOEO.

Aan de wanden van de algemeene zaal in de woning van het hoofd hangen verder
de zeer zorgvuldig onderhouden geweren, soms van het geheele dorp bij elkaar,
pantsers en ijzeren helmen, zoodat alles te samen het vertrek doet gelijken op een
arsenaal, volgens Rappard. Voor verscheidene woningen hangen onder het afdak
van den voorgevel menschenschedels, elders dierenkoppen, waar de beschaving
geleerd heeft, dat oorlogvoeren en elkander dooden onbeschaafd is. Noordelijker
op het eiland treft men een ander type van huizen, waarvan op afb. 8 het uiterlijk te
zien is. Daar de hoeken afgerond zijn, schrijft Von Rosenberg, gelijken zij niet kwaad
naar manden op staken, waarop een hoog puntig deksel zou zijn geplaatst. Hoe
groot deze huizen ongeveer zijn, kan men zien aan de jongens die vlak erbij staan;
de huizen der hoofden zijn gemeenlijk iets hooger dan de andere. Hier is dus een
merkbaar verschil in huisbouw; terwijl de zuid-Niassche huizen langwerpig vierkant
zijn, met een zoogenaamd zadeldak, en de lengte-as dwars op de richting van den
dorpsweg staat, zijn de woningen in het noorden ovaal en loopt hunne lengte-as
evenwijdig met de straat. In het noorden liggen de huizen veel meer verspreid en
dorpen met meer dan 40 woningen zijn daar zeldzaam. De plattegrond van een huis
uit het noorden, vertoont, zooals in den catalogus van het museum te Leiden gezegd
wordt, twee rechter zij kanten, verbonden door halve cirkelbogen. Een daar aanwezig
model heeft als licht-en luchtopeningen vijf naar boven openslaande kleppen in het
onderste gedeelte van het dak, op verschillende plaatsen van den omtrek. De klep,
die op het midden van elk der rechte gedeelten ligt, draait in een houten raam, de
andere om een houten as die met klossen aan een paar spanribben is bevestigd.
In
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het algemeen vertrek en in de keuken zijn door stijlen en dwarslatten eenvoudige
rekken samengesteld. In de keuken liggen twee losse ramen, die een haard vormen.
Voorts vermeldt de catalogus in hout gesneden dierfiguren, voorouderbeelden,
priestergoden en andere beelden.

7. GROOTE ZAAL IN HET HUIS TE BAWOMATALOEO.

De steenblokken voor de woningen van hoofden en aanzienlijken, die over het
geheele eiland als bewijzen van rijkdom en aanzien en ter eere van gestorven
bloedverwanten worden opgesteld en vereering genieten, zijn veelal zoodanig
versierd, dat zij, hier te lande op een dorpsplein neergezet, zouden gevaar loopen
in beslag genomen te worden. Nias is zeer sterk in deze symbolische versiering; in
verband met de voorstelling worden de steenen in mannelijke en vrouwelijke
onderscheiden, naar Rappard mededeelt. In zuid-Nias bewerkt men groote blokken
zandsteen tot rechthoekige zerken soms 10 voet lang en van 3 tot 5 voet breed,
zooals o.a. in de kampong Bawomataloeo. Soms zijn de steenen plat en cylindrisch,
met een middellijn van een meter; ook deze dienen tot zitplaatsen van de hoofden
bij vergaderingen.
De oprichting der

8. OVAAL HUIS TE TOEGALA (WEST-NIAS).

steenen kan niet zonder groote feestelijkheden afloopen, waarbij in het noorden
een paar honderd, in het zuiden soms wel duizend varkens geslacht worden, wanneer

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

een hoofd van aanzien zijne talrijke verwanten en bekenden uitnoodigt om bij de
steenlegging en het maal dat daarop volgt tegenwoordig te zijn.
R o t t e r d a m , begin 1912.
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Op een duin,
door P. Otten.
Wassenaarsche slag.
Ik lag te droomen in het zand.
Het rillend helm woei over mij.
Een kever zoemde⁀en was voorbij.
De branding ruischte aan 't lage strand.
Mijn hand was goud van avondzon;
Daarachter praalde 't diep azuur.
Hoe dat dit lichte ding zoo puur,
Mijn hand, mijzelve wezen kon!
Daar riep een mensch de stilte stuk
- Het was maar kort - ik keek niet op;
Ik lag maar op mijn duinetop,
En proefde het tevreê geluk
Van mijner wereld kleine kring:
Een lapje lucht, wat halmgedein,
Mijn hand zoo vreemd in gelen schijn,
Dat was mijn gansche mijmering.
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TOREN VAN GEERTRUIDENBERG, NAAR TEEKENING VAN J.G. SINIA.
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De oude toren van Geertruidenberg,
door J.G. Sinia.
Hoe deze toren heet en wanneer hij gebouwd werd, ik weet het niet. Ofschoon dit
laatste, gezien zijn eerbiedwaardig uiterlijk, wel heel lang geleden moet zijn, boezemt
de kwestie mij eigenlijk, hoe belangwekkend ook uit geschiedkundig en
kunsthistorisch oogpunt, betrekkelijk weinig belang in.
Want ik wilde het hier hebben over de schoonheid van dit oude monument en
deze heeft met zijn ouderdom in zekeren zin niets te maken. De kleur van de steen
moge in den loop der eeuwen wat dieper en warmer geworden zijn, de sobere
strengheid der lijnen is dezelfde gebleven die zij altijd is geweest. Juist dat sobere
in den overigens zoo forschen bouw van dezen kolossus, geeft hem een cachet
van voorname deftigheid en hij verschijnt als een aristocraat te midden der, hier in
deze streek als paddestoelen uit den grond oprijzende torentjes, die, over het
algemeen nog gloednieuw, iets parvenu-achtigs over zich hebben.
Om hem heen, dicht opgedrongen, als zoekend beveiliging in zijn breeden schoot,
liggen de van ouderdom krom getrokken en knikkebollende geveltjes van het stadje.
Zij behooren bij hem, even goed als hij bij hen behoort, en men zou het zich ook
onmogelijk anders kunnen denken, zonder aan de schoonheid van het geheel ernstig
afbreuk te doen.
Aan velen van deze vervallen geveltjes vindt men, ondanks de tallooze
mishandelingen en verminkingen, die zij ondergaan hebben, nog menig spoor, dat
getuigenis aflegt op hoe hoog een trap in vroegere jaren onze bouwkunst stond.
Hier is het een sierlijk gehouwen gothisch venster of mooie nokversiering, schitterend
door haar eenvoud, daar een kunstig gesmeed muuranker, dat het spiedend oog
tot zich trekt.
Op mijn tocht door het stille stadje, nageoogd en begluurd uit tal van spionnetjes,
ontdekte ik zoowaar nog een mooi type van het Oud-Hollandsche huis, dat, hoewel
gespaard gebleven voor vandaalsche hand, jammer genoeg des te meer aangetast
was geworden door den tand des tijds. Het huisje, eens waarschijnlijk woonplaats
van een gezeten burger, was nu tot wijnpakhuis gedegradeerd en verkeerde in zeer
vervallen toestand. Maar nog was alles gebleven, zooals eens de bouwmeester het
optrok: boven- en onderdeur met kunstig gesmeed ijzeren slot, het voorhuis met
zijne gekleurde tegels, de mooie eikenhouten trap, die hierin uitkwam, en de hechte
zoldering.... daar miste men nog slechts de zoo noodige stoffage, om zich een
‘binnenhuisje’ van een onzer oude ‘meesters’ in levenden lijve voor de oogen te
kunnen halen.
Lang kan het echter niet meer duren of dit laatste, nederige en toch zoo schoone
voorbeeld van voormalige bouwkunst zal verdwijnen, even als vóór hem al die
andere geveltjes verdwenen zijn of, wat nog erger is, op afgrijselijke wijze verminkt,
en in zijne plaats zal dan waarschijnlijk verrijzen een dier leelijke specimina van
bouw-maar-raak-kunst - indien hier tenminste nog van ‘kunst’ gesproken kan worden!
- waaraan onze tegenwoordige tijd zoo rijk is.
Zoo zal de oude trotsche toren langzamerhand al dat, wat hij voor jaren heeft zien
geboren worden en waarmede hij als het ware vergroeid is, langzaam maar zeker
zien verdwijnen, tot hij eindelijk nog alleen staat te midden van al het moderne,
smakelooze en krachtlooze gedoe; hij, de reus uit de middeleeuwen, toonbeeld van
innerlijke kracht en verheffende schoonheid, waardig symbool van het ras, dat zijn
grondvesten legde.
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Liefde's onzekerheden
door Annie Salomons.
I
Omdat ons levens liefste eens' hoorde
En 't beiden smartlijk was ontgaan,
Behoefden blikken wij noch woorden,
Elkanders wezen te verstaan.
Omdat wij, ver gescheiden, leden
Gelijke schrijning van gemis,
Zijn we op elkander toegetreden,
Verzekerd van vertroostenis.
En onze leege handen vónden
In één spontaan-gewild gebaar,
En onze leege armen bonden
Eén zoete stond ons aan elkaar.
Maar, wijl we wisten, dat het leven
Scheidt, wie zich vastklemme' aan een waan,
Zijn wij, de hoofden trotsch geheven,
Weer lachende uit elkaar gegaan.
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II
O sterke knaap, die met onwrikbaar pogen
Uw leven opstoot langs de steile baan
Ter trotsche schoonheid; - hoe zal nu de weemoed mijner oogen,
En mijner ziele loomheid voor uw jongen moed bestaan?
Gij, die op 't voorhoofd draagt het merk der grooten,
En om uw mond de wil, die 't leven tart,
Gij kunt niet dulden, dat mijn zingenstijd is afgesloten,
En dat 'k geen uiting vind voor deze passielooze smart.
Gij roept met klare stem en blij verwachten
Mij door uw lied tot eigen vrije daad.
Maar willoos door 't gewoel van weiflende gedachten,
Zie ik uw schoon gebaar met onontroerd gelaat.
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Een brief over kristallografie,
door A. de Widenrade.
Mejuffrouw.
Toen ik onlangs gedurende enkele oogenblikken het genoegen had, u onder mijne
gasten te tellen, hebt ge het afbeeldsel van mijn stoffelijk omhulsel uit de 18e eeuw,
g r i l genoemd. Alhoewel het woord gril geen alledaagsch woord is, heeft dat masker
op zwart fluweel, gevat in een goud lijstje, de beteekenis ervan goed gevoeld, en
alleen mijne stellige belofte om alles in het werk te zullen stellen dat tot rehabilitatie
kan leiden, heeft een breuk voorkomen, een breuk in de goede verstandhouding,
die sedert eenige jaren tusschen mijn 18e eeuwsch contrefeitsel en mijzelf bestaat.

Had' gij u bij de beoordeeling van dat fraaie stukje schilderwerk van den grooten
Boucher maar beperkt tot het genieten van de goede kwaliteiten die er in liggen,
dan ware mij veel last bespaard gebleven.
Maar gij hebt u laten verleiden tot critiek op het karakter of op de geschiedenis
van den afgebeelde, en alle critiek is gevaarlijk en daardoor onaangenaam.
Ik moet nu trachten die critiek te vernietigen, en dat lijkt mij alleen mogelijk door
de geschiedenis van het masker op het zwarte fluweel te vertellen.
Het was dan in November 1906 dat ik toevallig mijn portret geschilderd door
Boucher kocht, althans hetgeen er van is overgebleven, na den brand van mijn
kasteel te Viblanges in 1793. Het heeft eenige jaren geduurd, alvorens dat portret
mij de geschiedenis van mijn bestaan in de 18e eeuw heeft verteld, van uit zijne
omlijsting van zwart fluweel en een goud randje, waardoor tevens eenig licht is
geworpen op mijne bijzondere voorliefde voor de A dur Sonate van Beethoven (Opus
101), het eenige brok muziek dat mij dadelijk bij het eerste aanhooren heeft gepakt,
en waarmede ik geleidelijk ben samengesmolten.
De geschiedenis moge hier en daar wat vreemd lijken, maar mejuffrouw, vergeet
niet dat in de onbegrensde, met de wereldaether gevulde ruimte, de historie van
het heelal is vastgelegd.
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Deze bibliotheek van aethertrillingen omvat alles in alles, het verleden, het heden,
de toekomst.
Zuiver is de plaats in het heelal te bepalen, waar het menschelijk oog, mits voor-
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zien van de noodige versterkingsinstrumenten, nu nog, de kruisiging van Jezus zou
kunnen waarnemen, de ridders zou kunnen zien optrekken ten strijde, om daarna
uit te rusten in de armen der schoone Jonkvrouwen, waar het oog zou tranen bij
het aanschouwen van zooveel naamloos leed als waarvan de geschiedboeken ons
een flauw denkbeeld geven, zou flikkeren bij de contemplatie van zooveel
heldenmoed.
Al wat eenmaal is geschied, blijft, - is vastgelegd in eene bepaalde aethertrilling.
Wij zien het licht dat uitgezonden is door sterren, 100, 200, 300, 1000 jaren
geleden.
Plaats een menschenoog daar, waar die sterren staan, en dat menschenoog zal
zien, wat hier op aarde voor 100, 200, 300, - 1000 jaren geleden is gebeurd, mits
het slechts gewapend is met een kijker, voldoende sterk om de aarde en al het
gedoe en beweeg aan hare oppervlakte te ontleden.
Het heelal is tevens de geschiedenis van het heelal, en door die geschiedenis te
benaderen, absorbeert men het, zwelgt men het in, gedurende ieder bestaan, een
klein teugje.
Zoo zou ik mij bijna in bespiegelingen gaan verdiepen waar slechts een zuiver
historisch relaas het doel van dit schrijven is, maar dat komt daar vandaan, dat ik
zooveel met spiegels van bijzondere eigenschappen te doen heb gehad.
Dat portret dan, dat ik in 1906 in een omslag met eenige andere prenten en
teekeningen kocht, was een blijkbaar uit een schilderij uitgeknipt ovaal
menschenhoofd, zuiver de face gezien.
Het was bedekt door een vuile vernislaag, en had zooals het daar lag, veel weg
van een tanig monnikengelaat, 't was afkomstig uit een fransche verzameling. Er
boorden door het gele waas, een paar scherpe blikken, die mij van stonde af aan
boeiden en mij bij herhaling dwongen het stukje voor den dag te halen en te bekijken.
Een jaar later was ik herstellende van eene kleine longontsteking, en zooals dan
het lichaam om zoo te zeggen den geest verbiedt, om het hem lastig te maken, en
men zich alleen aangetrokken gevoelt tot lichte bezigheden, eigenlijk geheel buiten
het reglementaire plan om, dat u onweerstaanbaar over het levenspad duwt, kwam
ik er toe het tanige masker te gaan schoonmaken.
Donkerbruine oogen, van enorme expressie, een nerveuse welverzorgde huid,
bloedroode lippen aan een uiterst fijn gelijnden mond, ziedaar wat geleidelijk
opbloeide uit het egaal gele monnikenmasker.
Ik zette het ovale lapje, na het opnieuw vernist te hebben, op een grond van zwart
fluweel in een antiek gouden lijst, en hing het op.
Toen is zich geleidelijk gaan ontwikkelen, die eigenaardige verstandhouding,
waarvan ik u nu zal gaan vertellen.
Als bachelor heeft men natuurlijk een aantal zaken met zichzelf te bedisselen, en
zoo komt men uit den aard der zaak bij het regelen der dagelijksche bezigheden
tot een soort samenspraak met zijn eigen ik.
Nu ben ik er de man niet naar om daarbij veel tegenspraak af te wachten.
Wanneer ik mij zelven vroeg of het niet gezellig zou zijn om het er eens van te
nemen, dan wachtte ik niet eens af of het antwoord bedenkingen zou kunnen
inhouden, en ging er uit.
Hoe ik er nu toe ben gekomen, om deze gesprekken met het masker op het zwarte
fluweel te gaan voeren, ik herinner het mij niet meer, maar op zekeren dag in
October, deed ik het voor de eerste maal bewust, en schrok.
Het werk waarmede ik sedert eenigen tijd bezig was, wilde maar niet vlotten, er
veranderde iets in den bodem waarop ik stond, ik weet zelf niet wat, ook de atmosfeer
die mij omhulde was anders geworden, ik voelde mij labiel.
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Wanneer men zich stevig en wel gevoelt, dan is de grens van ons stoffelijk
omhulsel niet de grens van ons wezen, dan draagt

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

392
men met zich een flink blok omgeving, een gebied van invloed in den ons
omringenden aether, gelijk aan een zwaar kristallen hulsel.
Maar dan komt de tijd, dat men zich plotseling naakt gevoelt, die veilige kristallijne
compacte massa, waarin men huist als een vliegje in een stuk barnsteen, is
ongemerkt opgelost, en de vrees voor de pijlen der belagers komt over u, de sterke
positie in den strijd om het bestaan heeft veel geleden.
Zoo bleef dan, op dien Octoberdag, het antwoord dat ik gewoon was zoo
gereedelijk te krijgen op de vragen, die ik mijzelf stelde, weg, en het masker, dat ik
daarbij had aangekeken, beantwoordde mijn blik met een hoogst ernstig gelaat,
terwijl in de fraai geschilderde oogen een nooit geziene peillooze spiegeling heel
even opglansde.
Slechts heel even, maar peilloos diep en plots vergrijzend als de oppervlakte van
een heldere vloeistof die uitkristalliseert, alleen dat onbestemde gevoel achterlatend
- die vraag - waar heb ik dat meer gezien?
Ik had niets gezien, in dat wondervlakje, en toch had ik een onbestemde
gewaarwording van iets als achter een groot venster, in een zaal, met veel
kristalgeflonker en wondere geluiden.
Ik bekeek het masker uit een oogpunt van peinture, trachtte eene verklaring te
vinden voor deze vreemde visioneele impressie, maar te vergeefs.
Ik keek het masker wederom een poos oplettend aan, maar het antwoordde met
den blik van de Sphinx.
Dat werkte in hooge mate prikkelend, die strakke blik, die niet meer glanzen wilde
als het facet van een kristal, die fijn gelijnde mond, die aan elkaar gezwijmde
bloedroode lippen. Ik stond op het punt om het stuk van den wand te nemen en in
een kast te zetten, maar die mond, die mond, die toonde plotseling weer een lijntje,
zoo vlijmscherp, zoo volmaakt, die uittarting ‘Kom maar op’, dat ik niet dorst.
Zoo was ik in een moeilijken staat gekomen.
Stel u voor, mejuffrouw, geen kristallen hulsel meer, en een portret van een
onbekende dat u hindert en dat ge niet weg durft doen! Hoe is dat ook allemaal
weer gegaan, ik weet het werkelijk niet meer, maar u kunt u dat wel zoowat
voorstellen. Een ding begreep ik al heel spoedig, namelijk dat ik van mijzelf geen
antwoord meer te wachten had, trouwens reeds vroeger, had ik mij ook reeds, zij
het dan onbewust, in twijfelachtige gevallen tot het masker gewend, maar sedert
dien Octoberdag was ik tegenover dat masker in mijn doen en laten als een kind
tot zijn vader.
Het heeft mij niet berouwd.
Wat hebben wij samen al niet overlegd in die moeilijke dagen. Kwam ik thuis,
onzeker van wat de dag van morgen zou brengen, mijn masker gaf als antwoord
een overzicht van den stand van zaken op heden.
In zekeren zin dus de diagnose van een medicus, maar tevens daarbij die
eigenaardige clausule die van de diagnose dikwijls voor den patient een
geneesmiddel maakt, de hoop!.... het vertrouwen!.... Enfin, wij kunnen ons natuurlijk
niet al te veel in bijzonderheden verdiepen, die ook trouwens niemand aangaan.
Tusschen het masker en mij werd de verstandhouding meer en meer vertrouwelijk.
De zaken gingen weer beter, het gelaat werd welwillender, toeschietelijker, en de
scherpe trek om den mond die altijd zoo tot oplettendheid maande, verzachtte van
tijd tot tijd wel weer eens tot een glimlach. Alleen die oogen, die bleven vlak, wat
had ik daarin toch gezien, dat niet meer komen wilde?
Zoo is dan eindelijk die wonderlijke avond gekomen, die brengen zou, wat te
voren nooit, zelfs maar verschimmen wilde, wat slechts aan kwam zweven,
omnevelde om weder te verdeinzen zonder sporen van lijning.
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Het was de avond van de club der contemplatieven.
Die bijeenkomsten waren zeer en zeer gezellig.
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Gril?
Volstrekt niet gril, mejuffrouw, want het begrip comtemplatie sluit alle critiek uit!
Wat er verteld werd, was niet eens alles nieuw, en nooit wat men wel pleegt te
betitelen met bizar.
De club der contemplatieven bestaat uit de meest heterogene elementen die men
zich denken kan, heeft geen bestuur en geen reglement.
Bepaalde dwang om iets te vertellen of te laten zien heerscht er niet, maar het is
gewoonte, dat enkele leden der club in een kleine causerie datgene samenvatten,
wat zij meenen dat belangstelling kan wekken, welke causerie dan nooit aan critiek
wordt onderworpen, maar niettemin altijd gevolgd door een vuurwerk van paradoxen,
vragen en antwoorden. Van Trinumi had dien avond wat verteld over de nieuwste
resultaten van het onderzoek naar den afstand der hemellichamen. Die afstanden,
waarop zich vele der zoogenaamde vaste sterren bevinden, mogen groot zijn, ze
zijn somtijds toch meetbaar. Om dan over die metingen te kunnen spreken, kan
men geen gebruik maken van eenheden als de kilometer, omdat de getallen die
men zou moeten uitspreken en neerschrijven, dan moeilijk voor uitdrukking vatbaar
zijn.
Wat bijv. te denken van tien biljoen kilometers, als een afstand die nog slechts
zoo gering is, dat de vaste ster die het dichtst bij ons is, nog vele malen verder staat.
Een erg gezellige voorstelling van het heelal krijgt men bij de gedachte aan dergelijke
getallen niet, maar als men nu die tien biljoen kilometers maar als eenheid gaat
gebruiken, onder den titel ‘lichtjaar’, omdat het licht juist in een jaar tijds, dien afstand
doorstuift, dan wordt alles weer knus.
Dan is een ster die 69 lichtjaren van ons verwijderd is, een goede buur van ons
zonnestelsel, het sterrebeeld waartoe die ster behoort, voelen wij als eene gezellige
bekende, iedere keer dat wij het aan den hemel zien verschijnen, en ons lief klein
zonnestelseltje, als een gezellig kamertje in 't heelal. Van Trinumi had ons eerst
doen schrikken, van de onaangenaam aandoende onbegrensdheid van dat stukje
sterrenhemel dat wij gewoon zijn het heelal te noemen, maar toen eenmaal de
eenheid ‘het lichtjaar’ ons als een drankje ingegeven was, concentreerde de
onpeilbare leegte zich tot een tastbaar lichaam, als een reusachtig kristal dat uitschiet
uit de vulling van een glanzend bergmeer. Ik zag weer voor mij, de Achensee, waar
ik eenmaal gedroomd heb, een diamantenstapel te zien verrijzen, toen de toppen
der omringende bergen in zonnebetintelden sneeuw lagen.
In de gesprekken, die op van Trinumi's causerie volgden, drong zich als vanzelf
op den voorgrond de geestige opmerking van Bega, die blijkbaar getroffen was door
de voor hem geheel nieuwe rekenfactor ‘het lichtjaar’.
‘Denk je een spiegel op een afstand van een lichtjaar, en ge ziet daarin, wat twee
jaren geleden met je gebeurd is’.
De opmerking was volkomen juist.
De aethertrilling, die als licht, twee jaren geleden de wereldoneindigheid is
ingestuurd, komt na terugkaatsing op een spiegel die een lichtjaar afstand van ons
verwijderd is terug, op dat oogenblik, dat wij ‘het heden’ noemen, en wat wij dus in
dien spiegel zien, dat is de geschiedenis van ons bestaan.
Wat een heerlijk veld voor bespiegelingen!
De fantasie sloeg grif in, en spon uit tot een kleurig patroon van paradoxen, met
den retrospectulum als centrum, den spiegel waarin men het verleden zou kunnen
zien.
De retrospectulum, de nieuwe spiegel, bleef dien avond voor ons een instrument,
als waren wij er reeds jaren mede vertrouwd geweest, maar wat wij er in zagen,
was slechts fantaisie.
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Toen ik thuis kwam, ontving het masker mij met een welwillenden glimlach.
Die zoo geanimeerde debatten over onderwerpen van wetenschap en kunst, die
heerlijke paradoxen, ze hadden mij gebracht in een
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extase, die vrij uit, met de heerlijkste fantaisiën, een wereld verovert, fijn tintelend
als een lucht met ijskristalletjes doorzweefd.
Ik schonk mij een glas vurigen ouden Bourgogne in, van dien wijn die het bloed
in vuur zet door zijn gehalte aan verraderlijke ethers, die er den geur aan geven,
den geur die opstijgt in de hersenen en den koelen sceptischen geest voor een wijle
geheel kan bevrijden, en nieuwe werelden doen ontdekken.
‘Het land's welvaren’ stond in eenvoudige letters op het gegraveerde glas, versierd
met eene voorstelling van een oorlogschip en een ploegend paardenspan, een fraai
geslepen kelk op hoogen voet, waarin de wijn geheimzinnig donker bruin-rood
flonkerde.
Gezeten in een gemakkelijken Louis XV stoel, een stoel van eenvoudige lijn, maar
zoo zorgvuldig bestudeerd om aan het lichaam een harmonisch passend draagvlak
te bieden, dacht ik nog eens na over den pas doorleefden avond, daarbij als vanzelf
het oog gericht op mijn vriend op het zwarte fluweel. Of ik ingeslapen ben, kan ik
mij niet meer herinneren, maar plotseling opschrikkende uit mijne overpeinzingen,
zag ik het zwarte fluweel overgaan in bloedrood. De adem stokte mij in de keel.
Rosse vlammen stegen op, rondom het nu zoo strak turende gelaat van het
masker, dat telkens even door een rooksluier werd omwaasd, om dan weer met zijn
oogen door de vlammen heen de ruimte te doorboren, als wilden zij de mijne zoeken.
De lijst vervloeide in den gloed, en geleidelijk deide zich de ruimte om het gelaat
tot eene geweldige vlammenzee uit.
Mijne ontzetting ging over in doodsbleeke contemplatie, ik voelde den afstand
tusschen mij en het brandende doek grooter worden, ik zonk terug uit mijne
omgeving, waar was mijn stoel, waar mijn kamer?
Alles verdween, om plaats te maken voor een boomgroep, waaronder ik stond,
verscholen, naast een tuinmuur, achter in een park.
En daar zag ik op ongeveer 200 pas afstand een in lichte laaie staand kasteel.
Door een der gesprongen vensters keek ik in een kamer, en daar hing een portret
ten voeten uit, reeds gehuld in een vlammenkronkeling, en uit dat portret keken de
oogen van mijn masker.
Maar ik had niet meer de sensatie van het heden, de nieuwe toestand had zich
volkomen van de gewone gescheiden, ik voelde mij een ander mensch, met andere
gedachten, en wat ik zag branden, dat was mijn eigen kasteel, en het schilderij dat
daar in vlammen opging, dat was mijn zelfportret. Botweg werd het visioen
uitgedoofd, en ik voelde mij weer gezeten in den stoel, maar absoluut niet in staat
mij te bewegen, en terwijl de afstand tot het masker weer normaal werd, ziet daar
tintelden weer even die oogvlakjes, de tinteling kwam weer terug, hield aan, de
spiegeltjes kristalliseerden uit tot groote breede vlakken van egale, peillooze,
weerkaatsende gladheid.
Bezie een kristal, een groot bergkristal, die zuilvlakken, die facetten! Begrijpt ge
ze? Nooit zult ge ze begrijpen, het oog blijft dwalen over dat wonderlijke samenstel
van vlakken en lijnen.
Het waarom? bij de beschouwing van één dier tallooze hoekig omlijnde vlakjes,
van schijnbare onregelmatigheid, het waarom juist die hoeken, waarom die lijning,
waarom die vlakkenhelling? het moet een waarom blijven, of de bekoring is er af.
Daarom prijs u gelukkig als gij het niet begrijpt! Het heden schiet kristallen uit de
omgevende onbekendheid, de kristalbodem die steeds door aangroeit, beplant
wordt met uit de omgevende geheimzinnigheid nieuw uitschietende kristallen, dat
is het leven!
Zich verlustigen in de schoonheid der wereldkristallisatie, dat is het absolute
schoonheidsbesef, maar het uitmeten der kristalvlakjes in grootte, omtrek, en
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vlakkenrichting, het doorgronden van die bekoorlijke geheimzinnigheden, dat doet
de wetenschap, dat is de moordende analyse, die het materiaal meedoogenloos
vernietigt.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

395
Want wat wij langs wetenschappelijken weg doorgronden gaat voor ons
schoonheidsbesef verloren.
Hoe gelukkig, dat de wetenschap slechts benadert, en waarschijnlijk slechts
asymptotisch!
Terwijl de oogfacetten van het masker als groote spiegelvlakken voor mij oprezen,
trof een eigenaardig zacht suizen mijne ooren.
Ik keek, en keek, en daar zag ik in dien wonderspiegel, een groote zaal, en in die
zaal vol leven en beweging, een aantal menschelijke gedaanten in miniatuur.
Daar zag ik ook mijzelf zitten, in gesprek met een schoone vrouw, met hoog
witgepoederd kapsel, en ik voelde bij elk harer gebaren de reflex van de beweging
die mijn evenbeeld in den wonderspiegel maakte.
De zaal was hoog, in wit en goud, met fraaie wandschilderingen, verlicht door
groote kristallen kronen.
Maar niet die kristalflonkering der kronen was het, dat mij 't meest trof, maar een
andere schittering.
Deels gezeten, deels staande, vulde een talrijk gezelschap de zaal.
Volkomen passend bij de schoone kleurenlijning der wanden, was de kleeding,
die de welgevormde gelaatstrekken en handen als omlijstte met een fijn randje van
witte kant, omgeven door de kleurige jacquettes van fluweel en die gewaden van
gebloemde zijde en satijn.
Eigenaardig was nu, die kristallen omhulling van al die poppetjes, volkomen in
vorm gelijk aan de lichaamslijnen, maar transparent en tegelijk vol reflexen, die de
kleuren-harmonie van het geheel deden flonkeren in oneindige verscheidenheid.
Het was een genot om niet van los te komen, iets onbestaanbaars, onwezenlijks
door de volmaaktheid der schoonheids-impressie.
Een spectrum is prachtig maar eentonig, ook een diamant, men is er nooit op
uitgekeken, maar toch, stel u voor de kleurenmengeling van een op de meest elegant
18e eeuwsche wijze gekleed gezelschap, verhoogd door de nuanceering die het
beweeg ervan geeft aan een voortdurend in lijnen vervloeiend kristallen hulsel, stel
u voor, levende kristallen! - dat is nog heel wat anders dan diamant.
Daar schreed een door eenvoud van kleeding scherp afstekend man met norsche
trekken, doch omgeven door een kristal van onvolgbare lijning naar een piano, en
terwijl de schitterende gekleurde kristalletjes van menschelijke gedaante, waaronder
ook ik, tot rust kwamen, en als eene in avondrood zwevende kleurendeining der
wolkenbanken vervloeiden, klonken van uit het verre verre, als het tokkelen van
een miniatuur speeldoosje de accoorden van de A dur Sonate die Beethoven daar
voordroeg.
Langen tijd bleef ik als bewusteloos in zalige absorbtie dezer heerlijkste kleur- en
geluidsaandoeningen. Als vlammetjes van verschillende tint, laaiden de accoorden,
die weemoedige vragen in den aanvang, die resolute antwoorden in de finale uit
het instrument op, weerkaatsende op de facetten van mijn kristallen hulsel en dat
van haar die naast mij zat, en opbloeiende tot ongekende schittering, terwijl de
overige kristalmenschjes in tintellooze vlakke kleuren bleven.
Wie was die schoone dame?
Lees, aan wie Beethoven de A-dur heeft opgedragen!
Ik werd wakker, toen het daglicht, vermengd met het gele licht van de lamp, als
een schril vlakkerig schijnsel over het masker hing; het keek weer als vroeger, als
ware er niets gebeurd.
Verleden jaar was ik te Parijs.
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Heerlijk Parijs, stad van geschiedenis, waar het uitgekristalliseerde verleden ligt
als een stapel diamanten.
Ik heb altijd veel van Parijs gehouden, maar nimmer had mij die sensatie
bevangen, die mij bij mijn laatste bezoek overviel, dat gevoel van terug te koeren
in mijn vaderland.
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Plotseling kwam weer over mij, iets van datzelfde, dat mij in dien merkwaardigen
nacht een oogenblik geïmpregneerd had, toen ik verscholen onder het geboomte,
mijn kasteel zag verbranden.
Ik ging, na bij Silvain gedejeuneerd te hebben, in die straat waar eenmaal de
Titaan Mirabeau woonde en stierf, door de Rue de la Paix in de richting van het
Louvre.
Voor Hollandsche en Vlaamsche kunst had ik ditmaal geen oog. De reusachtige
Rubensen deden mij walgen door hunne onbeschaafde uitbeelding van ruwe
menschen, ik haastte mij naar de 18e eeuwsche franschen.
Daar had je ze weer, de Cruche Cassé en de Laitière, die heerlijke landmeisjes,
die wel verre van den adel te haten, met brandend verlangen naar
levensomstandigheden haakten, beter passende bij hare ongeëvenaarde
lieftalligheid.
O, die oogen van dat lieve meisje met de gebroken kruik, die oogen, ik herkende
ze nu, ik moet ze eens in werkelijkheid gezien hebben.
Had ik zelf misschien schuld aan dat gebroken kruikje?
Langer dan gewoonlijk bleef ik verdiept in de genieting van de heerlijkheden van
Greuze, Watteau, Boucher, Grimeaux en zoovele anderen, met een gevoel van
verwantschap aan alles, wat daar afgebeeld hing.
Heerlijke eeuw, eeuw van zuivere schoonheidsabsorbtie, zonder critiek, eeuw
van Mozart en Haydn.
Het Louvre verlatende moest ik eerst even gaan kijken bij de fonteinen op de
Place de la Concorde, waar de steenen vrouwen lachende hun hoofd afwenden
van den straal dien de groote visschen, welke zij in hunne armen houden, uitspuwen.
De positie is niet aangenaam, maar ik kan er mij best indenken dat men er toch
bij lachen kan, mits men maar op de Place de la Concorde mag staan.
Links over den Pont Solferino gaande zag ik boven mij een bestuurbaren
luchtballon en een aeroplaan zweven, en ik dacht aan Montgolfier, die in die
onvolprezen 18e eeuw met d e g r o o t e g e d a c h t e der luchtvaart aan de spits
had gestaan, zooals de franschen in alles en altijd nog voorgaan met de groote
conceptie.
Een liefhebber van boeken en prenten zal niet licht verzuimen de boekenstalletjes
te gaan zien, maar het was al wat laat, zoodat ik eigenlijk meer zin had om rechts
af tot den Pont Alexandre III te wandelen en dan terug te gaan.
Een onweerstaanbare drang dreef mij echter toch links om, den Quai d'Orsay op,
waar ik weldra aan het snuffelen was in de kleine doosvormige boekenkastjes.
Aangetrokken als ik mij steeds gevoelde tot het intiemere leven der 18e eeuw,
kocht ik een klein boekje.
‘Mémoires de la Revolution’ par un contemporain. Chez Paulin editeur Paris 1816
Rue de la Seine 33.
Ik had met een mijner goede vrienden afgesproken om in Napolitain samen te
komen en dan te gaan dineeren, en nam dus een taxi.
Mijn goede vriend vond mij dien avond erg abstract, en hij had geen ongelijk.
Dat kleine boekje brandde mij in den zak, maar ik dorst het niet voor den dag
halen uit vrees van uitgelachen te worden over zoo'n prul.
Betrekkelijk vroeg ging ik naar mijn hotel, en zette mij, na mij gedeeltelijk te hebben
ontkleed, tot lezen. Ziehier dan een gedeelte van de vertaling, en u zult begrijpen,
dat ik dien nacht niet sliep.
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*)

‘Nog tijdig had ik hem kunnen waarschuwen, dat de streek zeer onveilig was, en
dat reeds menig kasteel het had moeten ontgelden, en vertrouwende op zijn
koelbloedigheid en zijn goed verstand, was ik er vrij zeker van, dat hij het niet zou
wagen zonder voorzorgsmaatregelen met zijn reis-

*)

Het is de rentmeester van den Seigneur de Viblange die over zijn heer spreekt.
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wagen door te gaan, hoewel ik wist dat hij reeds geruimen tijd Weenen had verlaten.
Toch had ik een voorgevoel hem dien avond te zullen zien. De gebeurtenissen
der laatste dagen hadden mij reeds tot de uiterste voorzichtigheid aangespoord, en
mijn schuilplaats in het kleine koepeltje achter in het park was nog maar half veilig.
Hoewel ik besefte, machteloos te staan tegenover de woeste benden, had ik er niet
toe kunnen besluiten het goed te verlaten. Het zal tegen zeven uren in den avond
geweest zijn, dat de aanval begon.
Het respect voor den landheer was te veel met het volk vergroeid, dan dat de
strijd met eene openlijken aanval kon beginnen, het was sluipmoord.
Men moet in een der zijvleugels zijn doorgedrongen en daar den brand hebben
ontstoken, die spoedig het prachtige kasteel met al zijne kunstschatten zou
vernietigen.
Hij was over 't algemeen zoo goed voor zijn landvolk als men, de
tijdsomstandigheden in aanmerking nemende, kon zijn, en ware hij niet zoo lang
afwezig geweest, veel zou nog te redden zijn geweest.
Het onbewoonde kasteel was echter eene te gemakkelijke prooi voor de
vernielzucht van het volk.
Ik was behoedzaam uit het koepeltje getreden, en stond bij het poortje in den
tuinmuur, toen hij plotseling naast mij verscheen, kalm als altijd, maar bijna
onherkenbaar vermomd met een zwarte doek om het hoofd gebonden, waaruit
alleen zijn ovaal gelaat te voorschijn kwam.
Sprakeloos waren wij beide getuige van de verwoesting. Daar barstten plotseling
met luid gekraak de vensters van zijn slaapvertrek, en zijn beroemd portret,
geschilderd door Boucher, vertoonde zich in een vlammenomlijsting. Maar het was
als een wonder, het gelaat bleef strak door rook en vlammen turen.
Wat zal ik alles verder vertellen, wat rampspoeden!
Na dien avond heb ik hem niet teruggezien, hij heeft de onvoorzichtigheid, zich
in de omgeving zijner goederen te wagen, met den dood op de guillotine geboet.
Eenige dagen na den brand, toen ik mij door ongunstig weder gedekt voelde, heb
ik het gewaagd de puinhoopen nog eenmaal te bezoeken, en het geluk heeft mij
gediend. Het portret was bijna geheel geblakerd, maar de kop was onbeschadigd,
ik heb het stukje uitgesneden en medegenomen, het is mijn heiligste reliquie’.
Het boekje bevat voorts vele bijzonderheden omtrent het kasteel te Viblange en
zijnen eigenaar Gilles de Prade, die in zulk eene intieme relatie heeft gestaan tot
Dorothea Ertmann.
Ziezoo, mejuffrouw, nu weet u alles wat ik er op het oogenblik zelf van weet, maar
wat ik u bidden mag, wees toch in 't vervolg voorzichtig met portretten, ze zijn dikwijls
ongeloofelijk lastig.
U weet nog niet half wat ik met mijn 18e eeuwsch masker te stellen heb gehad,
en wat een moeite het kost om er mede op goeden voet te blijven.
En u begrijpt, daar komt bij, dat ze zich zoo langzaam verstaanbaar maken, zoodat
alles wat men er in waarneemt erg nauwkeurig overwogen moet worden alvorens
men weet wat ze eigenlijk bedoelen.
U moet er niet gering over denken wanneer men gewoon is om gedecideerde
antwoorden te krijgen op aesthetische en sensitieve vragen, en men hoort plotseling
uit het pruilend gelaat, waarvan de oog facetten niet meer glanzen en spiegelen
willen, ‘ik weet het niet meer, want ze vinden me gril’.
Enfin, alles is nu nog goed afgeloopen, en aan de goede verstandhouding met
mijn masker is geen afbreuk gedaan.
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Overigens kan ik mij wel voorstellen, dat uw uitval tegen het masker van iemand
die nooit anders dan het schoone heeft gekend en gewild, en die na geguillotineerd
te zijn, hetgeen alles behalve plezierig is, eindelijk een behoorlijke schuilplaats heeft
ge-
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vonden bij mij, die zijn zielestaat moet trachten te continueeren, het een beetje van
streek heeft gebracht. De 18e eeuw was eene buitengewoon genoegelijke eeuw,
van het begin, bijna tot aan het einde.
Er is eigenlijk nooit een tijd geweest, waarin men zóo te leven verstond, en een
vertegenwoordiger van dat tijdperk kan nooit critiek verdragen, juist omdat de critiek
die schoone periode bot heeft afgesneden, en tevens het zuivere schoonheidsbesef
heeft gedood, want zuiver genieten is alleen dan mogelijk, als alle analyse en alle
critiek volkomen worden buitengesloten.
Nu verkeer ik in de moeilijke positie om te midden van allerlei inferieure
beslommeringen, die mijn huidig bestaan vergiftigen, mogelijk als straf voor misslagen
die ik in mijn vorig leven heb begaan, te moeten gehoorzamen aan mijn 18e
eeuwsche masker, dat mij steeds door aanspoort in zuivere genieting van al wat
schoon is, zonder analyse en zonder critiek. U begrijpt dat ik dan ook in de eerste
plaats dat masker tegen critiek moet beschermen.
Hoogachtend,
Uw dw. dn.
A. DE WIDENRADE.

Zondag
door G.H. Pannekoek jr.
De Zondag-straten lagen saai in zon;
de vrouwen liepen stijf in schoone kleeren,
gingen ter kerke om hun God te eeren,
voelden zich blij in Zondagsche japon.
Een troepje mannen was aan 't pot-verteren;
nuchter-luidruchtig in de heldre zon
klonken hun stemmen. In een kroeg begon
heftig een twist tusschen twee quasi-heeren.
In 't stille bosch ben ik de stad ontvlucht. Op 't jonge gras onder een ouden boom
lag ik te staren in de blauwe lucht.
De warme dag maakte mijn leden loom.
Vaag klonk tot mij het gonzend stadsgerucht,
ik sloot mijn oogen en was innig-vroom.
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Liefde-brieven,
door Coen Hissink.
I.
O meisje, hoe is mij alles anders geworden sinds 't uur waarin ik je lief kreeg! De
hemel welft nu hooger, de aarde trilt als levend, en door heel de glanzende
lucht-ruimte gonst staag een fijne muziek die van boven komt en ijler is nog dan de
stilte. En uit de lieve menschen-oogen pinkelt mij iets toe dat ik er vroeger nooit in
speurde: een glimp van herinneren en verlangen beide, die achter de bekommerdste
gelaats-groeven nog het kindekopje te lichten zet, het blije dat er eens geweest
moet zijn. En als ik mijn oogen sluit, als ik naar binnen staar, dan zie ik in den
schemer van mijn hoofd de stille glanzing van jouw oogen, niets dan 't vochtig
glimmen dier donkere groote appels, zwart en bruin, van heimelijke tinten bloeden-gouddoor-vloten, als diepe verre schijnsels tusschen de zwarte wimper-poorten.
O, die peillooze oogen!... ze doen me groote vragen en antwoorden zelve
meteenen, ze monkelen zoo blij en kwijnen daarneven zoo droef, ze halen min-ziek
aan en stooten weer telkens spottend af, ze staren stonden-lang rein, teer als
bosch-violen - en opeens punt er geflits uit die maagdeoogen, vreemd-scherp, als
bevroeden ze alles; ze laaien vaak hel van aardschen gloed en vangen een glimp
tevens van wat eeuwig duurt. Weet je nog in 't bosch toen ik je zacht en aarzelend
wekte, hoe je in een stillen verren lach de oogen opsloeg en mij aanzag zóo
vertrouwelijk en gekend alsof wij in jouw droomen waren saam geweest? Toen is
in mij iets opengegaan, een blij gevoel, te dartelen in mijn borst als een kind in
lentewoud. En weet je nog daarna, toen we gingen langs de koren-velden, de wijde
blonde ruischende koren-zee?... hoe we elkander telkens heimelijk in de oogen
blikten en dan weer stil lachend voortzwegen, heel den langen weg over? Er gingen
geen menschen, niemand zag ons, er waren slechts de stille kleine bloemen aan
onze voeten, de onzichtbare vogels die zongen hoog boven onze schuchtere
hoofden, en wij, stil gestrengeld aan elkaar, jouw zoete harte-klop aan mijn verrukte
wezen. En telkens voelde ik van je groote warme oogen de glanzing aan mijn oogen
lichten, telkens ontroerde ik alsof 't loutere geluk in mijn borst ontsprong, en telkens
weer zochten mijn oogen de jouwe. Ik zag je innig gelaat gebogen als een ontloken
roos, sidderende in den zonne-wemel, alsof 't eindeloos opbloeide, telkens opnieuw
ontluikend uit je ranke lichaam in de trillend goudelende sfeer. De kleine witte
bloemen, die ik je van de warme aarde plukte waren mij als stille beeldjes van je
zelf. Eindeloos droomden we voort tusschen de murmelende halmen-zeeën, we
zagen om ons de wereld als éen blinkende lach en wisten van tijd noch scheiden.
Stil lachende, woordenloos sprekende gingen we heel den langen en toch zoo korten
weg. Dat was de liefde, de liefde!

II.
O meisje, je wezen is mij zoo lief dat enkel je beeld me voor te roepen mij al gelukkig
doet zijn. Ach, zoo dikwijls ben ik somber en mistroostig door veel dwaas en
vruchteloos peinzen over vragen, die mijn brein toch niet beantwoorden kan; zoo
dikwijls dooven mijn vermoeide gedachten uit of dolen af, in dom en eigenzinnig
verdriet, langs donkere zelf-geschapen vizioenen, zoo ver en diep dat ik mijn
waan-denkbeelden voor werkelijkheid houd en dood zou gaan van 't onbegrepen
leed. Doch dan glanzen plots jouw oogen uit 't donker aan, dan komt jouw klinkende
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lach in mijn hoofd de somberte vaneen scheuren en het leven wordt mij weer goed
en ik zie waan en werkelijkheid zich scheiden. Jij bent voor mij dan als het lichtende
druischende leven zelf, gansch je lieve beeld doemt voor me op en woordenloos
praten wij en zien elkaar in de oogen, onze oogen lachen, wij lachen als twee kin-
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deren ergens ver van de drukke wereld.
O meisje, ik heb je zoo lief, zoo lief, dat ik geloof dat de hemel me geopend is. In
de blinkende lucht-sfeer gaat, spelend rond mijn geluk-tintelend hoofd, een wondere
straal-breking, met elken adem-haal opnieuw aan-fonkelend, als een toover van
liefde; al mijn dagen en mijn nachten zijn éen droom, waarover de stille weifellooze
glanzing uit jouw oogen parelt.
Maar ik durf je mijn liefde niet te zeggen; nu nog niet, - misschien later. Jouw
wezen is mij dikwijls zoo vreemd dat ik niet weet of de woorden die ik je zeggen wil
in jou wel op 't zelfde zullen duiden als in mij; ik vrees soms dat je mijn zuiverste
liefde-woorden niet verstaan en er om lachen zult. Ja, ik voel 't: je zult de groote
glans-oogen wijd open zetten en mij star en spottend aan-zien, je zult mijn liefde
weg-werpen, ongeproefd, of er mee spelen als een kind met een rozeknop.
Doch het zeggen is niet noodig; de menschen meenen dat ze elkander hun liefde
zeggen moeten, doch mijn liefde behoeft geen woorden. Mij is genoegzaam je
lichtend beeld in de oogen te staren en woorden-loos met je te lachen en te praten,
als twee kinderen ergens ver van de drukke wereld....

III.
Lief meisje, ik hou nu op te trachten je liefde te winnen. Je weet dat ik je liefheb, je
kunt 't weten. En als je 't nu nog niet weet, dan is 't misschien beter dat je 't niet te
weten komt. Soms denk ik dat 't beter is dat je geen deel aan mijn liefde krijgt: mijn
liefde-gedachten, als duiven zwevend, droomen dikwijls met jouw beeld zoo ver van
de aarde en je lichaam weg, dat ik mij ter nauwernood je lachende bloed-warme
wezen te herinneren weet. Elken dag al meer leer ik je nabij-zijn derven: nu ik jouw
wezen op 't aller-schoonste heb gezien, - want schooner dan toen, tusschen de
koren-velden, kan niet - is mij 't daarvan meegedragen beeld genoegzaam. Als mij
de eenzaamheid te zwaar drukt, zoek ik terug, de oogen toe, naar dat wondere
beeld dat zacht ontluikend dan uit de diepe schemer aan komt glanzen, zoo stralende
van zuiverheid dat ik je te ontmoeten vrees. Want ik weet niet wat ik doen moet om
je altijd zoo schoon te zien, ik weet niet of 't kan. En ik vrees soms dat 't niet goed
is: misschien ben je 't gelukkigst zóo als je bent. Daarom zal ik mijn liefde àl grooter
en mooier maken en wachten; je weet nu dat ik je liefheb. En als je 't niet weet, als
diep uit je eigen wezen je niets hoort aanruischen, - dan is 't misschien beter dat je
't niet te weten komt.

IV.
....Zóo gebeurde 't: ik zat te lezen in den schemerigen tuin naast jouw kamer, doch
de wassende avond-duisternis vervloeide de letters onder mijn oogen en stil-aan
zakte mijn hoofd, vol wakend gedroom aan jou. Ik zag in je verlichte kamer die
open-stond en waarin je bezige ranke gestalte af en aan ging en bewoog. Ik kon je
niet zien, ik zag alleen een gedeelte van den kamer-wand, behangen met kleurige
costumen, waarover de schaduwen van je gaande en bewegende gracie doezelden.
Toen naderde iemand met voorzichtigen stap; hij kwam uit de rook-kamer, hield stil
voor je deur, smeet 't brandend sigaretje weg en ging binnen. Ik zag zijn schaduw
en de jouwe, mijn blikken volgden de bewegende silhouetten op de costuum-kleuren,
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mijn opgestookt brein beeldde afgunstig de warrelende vlekken tot intieme kontoeren,
doch hij kwam al weer naar buiten en ik was boos op me-zelf over mijn achterdocht.
Toen kwam met vaster tred een ander en ging vrijmoedig binnen. Ik hoorde jullie
praten en lachen en 'k zag weer de schuivende schaduw-beelden die mijn gloeiend
gluren weer tot elkander omstrengelende lichamen aankleurde. Toen ging hij ook
de kamer uit, aarzelend, keerde, bleef in de deur-lijst staan,.... ik zag hem de armen
strekken en zich voorover buigen naar iets dat ik niet zien kon, maar wel wist, en 'k
hoorde een luiden sjielpenden zoen die
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door mijn rillend lijf vaagde en er als een vochtige spons het witte beeld van jou
uitwischte....

V.
Ga nu maar weg, meisje; ach, ga nu maar. Jà, ik heb je lief en voel me ziels-gelukkig
als je bij me bent, doch ga toch maar: je bijzijn maakt me zoo onrustig en doet me
weemoedig terug-verlangen naar de eenzaamheid, - ach, laat me toch. Jà, je bent
lief en mooi en ik houd van je als van bloemen, als van de zon,... doch ga maar.
Want ik vertrouw je niet meer: je oogen lonken me toe en lijken me uit den hemel
te lichten, doch ik kan ze niet langer gelooven en ik wil niet weten waarom; je stem
ontroert me als muziek, doch 't is me alsof je dat weet en je blinkende lach opzettelijk
rond je slanke lijf weeft, zooals een spin haar kleverig kleuren-fonkelend web. Je
heele wezen schijnt me valsch; ik huiver er voor als voor een pracht-bloem, angstig
ze te plukken en te sterven aan haar gif... Ga maar heen, meisje.

VI.
En nu meisje, is 't uit tusschen ons. Daar blijft niets meer in onzer beide levens dat
elkander raakt. Ik ruk het beeld, het lieve, maar valsche, dat ik mij van je droomde,
ik rijt 't uit als een giftige bloem. Dat doet pijn, meer dan ik misschien kan dragen,
doch daarmee zul jij niet spotten, verdoold wezentje: je zult mijn tranen niet zien,
want ik schrei ze in eenzaamheid, zooals ik al vele tranen schreide.
Wreed ongevoelig meisje, hoe heb je mij dat kunnen aandoen?.... waarom heb
je mij niet dadelijk en altijd je wezen getoond zooals ik 't nu zie en zoo als 't is? Nu
heb ik je al zoo lief-gekregen dat ik niet durf en niet weet te leven zonder jou. Doch
't moet, 't moet! Ach, ik had je zoo lief: mijn gansche levens-voornemen groeide om
jou heen, zoo stellig dat ik ducht 't nu niet meer ongedaan te kunnen maken. Doch
't moet, je hebt me bedrogen, 't moèt! Toen we alleen te samen waren in
vertrouwens-volle oogenblikken, heb ik al mijn liefde stil rondom je zwakke wezen
gespreid als een warm nest om 't jonge vogeltje, en dom, wreed heb je gespot. En
toen we met anderen waren en mijn gevoelige liefde was broederlijk beducht voor
wat ik je reine meisjes-ziel geloofde en mijn gedachten en gevoelens bloeiden om
je heen, hunkerende naar antwoord en herkenning, toen heb je liederlijk gelachen
en slecht gedaan.
Nu is 't uit, wellicht zonder dat jij, noodlottig wezentje, er veel van merken zult. Ik
ga stil in de eenzaamheid om weer mijzelf te worden. Doch daar zal in jouw troebel
leventje wel éen klare dag te schijnen komen dat je ontruste ziel naakt en onbeschut
zal sidderen voor wat het hoogste is; dan zul je éens toch voelen wat ik voor je was
en zijn kon, dan zul je de slanke armen en de blanke handen naar mij uitstrekken,
maar 't zal te laat zijn. En later, als je - het hoogste al lang vergeten - 't opgesmukte
lijfje weer roekeloos te pronken zet, dan zal over je oppervlakkige vreugde soms
een schaduw donkeren: de zwarte schaduw van mijn leed, - en dàn zul je aan mij
denken.

VII.
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En nee, ik wil je. Ik wil je altijd bij me hebben, niet anders dan je bent. Ik wil je ieder
oogenblik in mijn leven weten, je volle klinkende lachende wezen, juist zoo als 't is.
Ik verlang niet je beeld, niet de herinnering, niet maar den droom aan je, ik begeer
je bloed-warme, trillende, ademende wezen. Ik wil je oogen, je levende glanzende
oogen, ik wil ze zien peinzen droom-vaag als je 's morgens ontwaakt, ik wil ze zien
schitteren kind-dartel 's middags in 't bosch, ik wil ze voelen lonken deern-canaljeus
's avonds op straat. Ik wil je mond; die wil ik kussen als ze stil gesloten treurt onder
de kwijnende oogen, je warme roode lippen wil ik zoenen als ze vroolijk lachend
splijten dat de sneeuwen tanden glinsteren, heel je weerstrevend gelaat wil ik kussen
dat je mond open zwijmt en je neus-vleugels sid-
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deren en je oogen, de groote, schichten. Ik wil je, ik neem je zooals je bent. Toen
ik in mij-zelven besloten had je van me weg te doen, je wezen en je beeld-in-mij,
toen was 't me of ik van 't leven afstand had gedaan: dof lag ik neer en kon niet
opstaan, alles was me onverschillig, niets uit 't rondom klaterende leven kon me
wekken. Doch in eens wist ik en sprong op als een die begeert en heftig grijpt naar
't begeerde en 't tot zich trekt.
Ik wil je, ik zal om je vechten, ik zal alles aanwenden om je te krijgen. 'k Zal
speuren wat jij 't liefste begeert en ik zal 't te voorschijn brengen, 'k zal vorschen
wat jou leed berokkent en 't doen verdwijnen. Mijn gedachten zullen je steeds
omdwalen, mijn liefde-gedachten; zooals de zonneschijn over bloemen koestert,
zoo mijn liefde over jouw wezen. Mijn liefde zal ik zoo sterk uitstralen, dat ze jouw
wezen vinden zal op de verste afstanden, jouw jonge hart zal in mijn koestering
opgroeien, 't zal ze niet meer derven kunnen. En als mijn bonzende hart, vermoeid
van liefde-geven, doen-loos neerligt omdat 't niet meer kan, dan zal over jouw
luchthartige wezen een kilte krimpen en de wereld zal je minder lief toeschijnen. En
als dan plots mijn liefde weer te schijnen aanvangt, dan zal 't je zijn of ergens omhoog
de zon doorbreekt en alles over-geelt in warmen gloed. Als je slaapt, als je
droomende kopje niet van andere dingen vol is, dan komen mijn liefde-gedachten
er zoo in fluisteren dat bij 't wakker-worden je de armen verlangende naar mij heen
zult reiken. Je ziel zal mij zoeken als je uiterlijke wezen me haat of bespot of bedriegt.
En je ziel zal ik doen groeien door de kracht van mijn ziel, want onze zielen zijn éen
geweest en willen 't weer worden, - dat weet ik nu. Voortaan besta ik alleen voor
jou: ik wil 't geluk om 't jou te kunnen brengen.

VIII.
O meisje, dat zal op mijn levens-weg als een starre handwijzer blijven richten, dat
gebeuren tusschen ons beiden, gisteren in het bosch. Dat was na lang peinzen en
droomen een plotseling opstaan en springen in de richting van het lot.
Wat waarde er toch tusschen de boomen van 't woud, waarin ik je ontmoeten
ging? Wat sprak er toch heimelijks in die vreemdstille natuur rondom ons, vlak voor
't geschiedde? En wat drong toch 't verlangen van mijn diepste wezen naar iets
anders dan naar jou?.... Ach, waarom verstond ik die teekenen niet? - Ik zou je
komen halen; onderweg ontmoetten we elkander al, zag ik opeens in 't gedempte
zonlicht tusschen de bemoste stammen je groote zwartbruine gazelle-oogen, als
lampjes diep lichtend tusschen de zwarte franje-wimpers. Ach, ik zag weer die
vreemde schijnsels uit het kinder-kopje, die donker bruine bollen met heimelijke
tinten van bloed-en-goud, als glanzende kastanjes op het melkig-blauwe wit, te
groot bijna voor het kleine gelaat, dreigend te vallen uit de zwarte wimper-lijsten; ik
zag opnieuw je jonge ranke gestalte, en dadelijk ging mijn wezen weer in jou te loor
en behoorde ik je volkomen toe en kon ik van ontroering slechts zwijgen. Wij waren
beide stil, schuchter ging ik naast je, sluik turend in je groote kijkers en als ik, 't hoofd
gebogen, ze niet zien kon, dan voelde ik ergens toch ze voor mijn oogen glanzen.
Zwijgend gingen we langs de zwijgende stammen en zwijgend bleven we rusten in
hoog stil bosch op lang zacht gras. Honderden boomestammen paalden in 't ronde
bij elkaar, ros en groen en bruin bemost; de zon filterde door de blaren-warreling
en hier en daar glimpte goud-schijn over de stammen en geelde een plas zon-licht
op 't gras. Hoog boven aan de kruinen blonken de hoogste bladertjes vrij in de
zonne-zee kabbelend, heel in de verte was een opene zand-weg die stil gloeide als
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van goud-stof. Insecten gonsden rondom als de zoem van verre zachte
geluks-muziek boven onze stille hoofden, vogels kwinkelden blij door-een, een
enkele kweelde ergens omhoog een jubelende melodie als 't hooglied der liefde.
Toen ge-
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beurde 't, de ontroering verwon me, ik schreide stil, zonder tranen; aan mijn huiverend
wezen was niets meer dat mij-zelf toebehoorde: ik voelde het leven me bij gratie
toebedeeld en 'k besefte hoe dat leven zóo als ik 't ontving, van een ander ging
worden, - van jou. Bevend van ontroering heb ik je toen gestameld hoe lief ik je had,
en je werd bleek en glimlachte: nee. Toen luwde wijde rust in mij, mijn beklemde
hart ontspande, mijn gedachten schoten snel naar boven en de hooge muziek-zoem
verstond ik plots nabijer. Machtig voelde ik de kracht tot heilige renuntie. Maar later,
toen we bij elkander zaten en ik je zoete stem dicht aan mijn arm hoofd hoorde
klanken, - laten,... toen drupten mijn weerhouden tranen en moest ik snel opstaan
om in een paar heftige snikken uit te schreien. Was dat 't eenvoudige menschenleven
waar ik weer om vroeg, doch dat mij op zijn beurt verstiet? Was dat het simpele
geluk dat voor mij weg-vluchtte omdat ik, misschien, voor ander geboren was?....
Jij zweegt vreemd, je scheen iets te voelen van mijn leed: stil-aan verzwond je
uiterlijke druk-doen en zat je peinzend voor je uit te staren zóo als ik je nog nooit
gezien had. En den ganschen dag voelde ik je peinzend zwijgen troostend om mij,
ongekend geluk aandragend; ik zag je toen zooals nog nooit te voren: ik ontdekte
jou, meisje van mijn liefde, nadat je mij glimlachend afwees, zóo als ik je 't liefst me
droomde. Dat gaf me hoog geluk, mijn pijn zoo wonder tintend, dat ik niet wist of 'k
leed of vreugd had.
In den avond vouwde je ziel zich toe, stilaan, lijk een bloem, en even werd je weer
luchthartig luid en druk, doch 't deerde me niet, - in stillen glimlach proefde ik nog
de zoetheid van je ziels-kus. En toen bij 't afscheid onze lippen elkander raakten,
fluisterde ik heimelijk een dieper liefde-woord en ging peinzend heen, niet wetend
of ik leed of vreugd had....

IX.
't Was nacht: een rond-blanke maan lag op den wazigen sterren-hemel die koepelde
over het land en de zee, het slapende land en de wakkere ruischende zee. Droomend
ging ik langs de rusteloos deinende zee en dacht aan jou, mijn liefste. Ik staarde
weer in mij naar die tijdlooze oogenblikken, toen we, woorden-loos, zooveel zeiden,
ik zag ons beiden weer tusschen de murmelende korenvelden en 'k bespeurde weer
hoe je beklemde ziel schuchter waagde uit te komen, als bedeesd voor 't vele drukke
en valsche dat nog door je wezen roesde. 't Was me of je opnieuw de groote
liefde-vraag beluisterde en je luchthartig wezen aarzelend zocht wàt te antwoorden.
Stil ging je naast me, 't hoofd gebogen en telkens zag je naar me op, je ziel lichtend
uit de groote oogen. Telkens weer staarden je oogen op in éenzelfde glanzing en
't is me of al die blikken éen oneindige kus zijn geweest van wat in het leven 't
schoonste is. En van nacht, toen ik aan je dacht, ben je weer zóo tot me gekomen
met denzelfden droom'rigen vragenden en antwoordenden blik; rank-naakt kwam
je aangevlogen uit den schemer boven de zee en zweefde op mijn schouder neer,
aan je rug sidderden twee groote blinkende libellen-vleugels. Wichtloos zat je op
mijn schouder en boog 't ontastb're kopje tusschen de hangende haren naar mij
over en zag me aan en heel den langen weg hebben we weer die woordenlooze
taal gesproken, waarin de een al ziet wat de ander peinst. Toen was 't me, meisje,
of je andere wezen, je druk roerend lijfje ergens stil neer-lag en ik je ziel als eeuwig
bruidje met me mee-droeg. Als ik verneem dat je toen gestorven bent met mijn naam
op de lippen, dan zal 't mij niet verbazen.
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Als ik voortaan in 't leven niet helder weet wat ik doen moet, als ik droef ben of
zwak of te vreugdevol, of als ik zou moeten sterven, dan zal ik je aanroepen zoo
als je me van nacht verscheen. Zul je zóo altijd komen....

X.
Mijn lieve ranke meisje, kom van avond

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

404
bij me. Het is stil rondom, de maan schijnt aan den blauw-zwarten nachthemel,
blanke wolken glijden er langs, de wind zuist door boomen en struiken, de lucht is
zacht en mild: kom nu.
Ik heb je veel te zeggen van nacht en meer nog te vragen. Ik heb je vergiffenis
te vragen voor veel wat ik onwetend je misdeed. In mijn wonderlijke liefde zag ik je
soms zoo als je niet bent, niet zijn kunt, omdat je anders bent. En al ben je misschien
toch zoo, je bent ook anders, want ik heb je eens anders gezien. Ik heb je immers
mooi gezien en waarom zou je dan niet mooi zijn? Waarom zou ik in mij moeten
rond dragen je minder mooie beeld? Je bent toch wezenlijker in 't stralende dat ik
van je zag?....
Kom zóo, van avond. Wij zullen, de blikken in elkaar, stil lachen en elkander veel
vertellen van wat met woorden niet gezegd kan worden. Wij zullen samen zweven
door het tijdlooze, dààr waar de verste toekomst ons niet brengen en zóo als de
diepste wijsheid ons niet verlichten kan. Wij zullen bij elkander toeven slechts met
het schoonste dat in ons is, in de streek waaruit alle toekomst en wijsheid
voortkomen. Wij zullen in onzen droom, die de wezenlijkste werkelijkheid is, van de
wereld maken wat wij willen: éen grooten tuin met boschjes en bloemen en prieëlen;
een zee, kalm als een grijsgroene vloer of woest en onstuimig met wittige
schuim-golven...
De wereld is aan ons, van nacht! Wij maken de menschen en hun levens zóo als
wij weten dat ze moeten zijn. Het geluk van het leven is in ons, uit ons zingt het over
de wereld; wij zijn het geluk.
Liefste, kom van avond, kom!....

XI.
Nu schijnt 't wel uit te zijn, liefste, voor altijd uit. Hoe ik ook aan je denk en mij de
schoonste oogenblikken, waarin wij samen waren, vóor-roep: je beeld komt niet tot
me en ik kan er niet om schreien. Soms, éven, doemt een gebogen kopje voor me
op, waaruit groote droef vragende oogen staren, maar ik voel de vraag niet meer
en ik zelf kan niet meer vragen.
Gisteren avond is 't gebeurd, het ergste: ik zag een andere vrouw en kon jou
vergeten!.... Waarom kwam je niet tusschen ons beiden vóor we kusten? Daarnà
zag ik je wel toen ik alleen was, doch mijn voelen was verhard en mijn wil verlamd:
ik heb je verjaagd....
En dezen nacht toen ik weer eenzaam stond op 't nacht-donkere, plat-geregende
koren-land, waarover we eens te samen gingen, - aan de zwart-grauwe lucht, die
laag zolderde, waren geen sterren, en van blaren en struiken leekten nog de groote
regendroppen als zware tranen - dezen nacht heb ik weer aan je gedacht. Even
glansde je vóor me, doch gingt dadelijk weer heen, stil en droef verwijtend; je zag
wat ik deed: ik wachtte weer die andere.
Ze kwam niet; zij ook niet. De korenhalmen, de broeiend riekende, plat-geslagen
door de neer-gesabelde regen-vlagen, groeiden hoorbaar op in den stillen nacht,
boomen en struiken zopen zich zat aan 't overvloedige drenkende vocht, de bloemen
in de dichtbije tuinen: de anjelieren en de indische kers en de tulpen, de dalia's, de
rozen, en de enkele papavers, die er nog vlamden in 't duistere tusschen de
koren-halmen, ze zwoelden heur geuren de klamme nachtlucht in; heel de natuur
hijgde van liefdegeven en ontvangen - en ik stond eenzaam en hijgde mee en dacht
aan jou en vroeg om jou, maar je kwam niet....
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XII.
Lief meisje, ik vrees nu dat ik niet langer van jou alleen vervuld zal kunnen blijven;
telkens voel ik aan mijn hart een drang naar dingen buiten jou en buiten mij-zelven,
en 't doet me geen leed en ik voel 't mijn liefde voor jou niet schaden. Want
onverstoord leven in mij je ziels-oogen en je gracie en je lach, doch ze spiegelen
nu in duizenden dingen buiten me en hun groeiende weer-
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schijn voert mijn liefde mee die al wijder uitstroomt en 't gansche leven wel schijnt
te willen drenken. Maar telkens toch ebt ze in mij terug en vleit zich rond 't ranke
beeld van jou, het wondere, zooals 't eens tusschen ruischende koren-aren aan
mijn wezen ademde. Wat nu gebeuren gaat, weet ik niet; 't is me als gingen we
samen door een eenzame laan waar zonneschijn door de blaren-warreling sprenkelde
en vogels zongen en de reuk hing van lente-bloesem: de laan liep in wijde bochting
van tijd en menschen af en wij doolden maar zwijgende en glimlachende tusschen
de stille stammen door het blij gewemel van licht en schaduw. Doch nu zie ik in 't
verschiet de boomenrijen einden en het licht breeder en sterker staan en 'k hoor
nijver gedruisch en 't gerucht van vele menschen-stemmen. Mij dunkt, er ruischt
iets door de lucht van afscheid, doch ik vat 't niet, want 'k zie nog geen uitkomst en
weet niet waarheen. Ik voel dat ik voor andere dingen klaar zal moeten zijn en hoop
maar dat wezens, machtiger en wijzer dan ik, me zullen bijstaan. Doch wat het lot
me ook wijze: een noemloos lief herinneren aan jou zal altijd om mij zweven. Ik beur
nu eerbiedig je bloemekopje naar me op en zie diep in je wondere oogen, die me
ontwijkend aanstaren alsof je heimelijk weer in de droomen-laan terug wilt gaan.
Doch vòor we adieu-zeggen, mijn lieve ranke meisje, ééns nog: We gingen langs
de koren-velden, de wijde zee van wiegelende gouden halmen. Je gelaat was bleek;
schuchter vragend en in hopend verlangen glansden je oogen, getemperd door
zachte droefenis. En midden in de kastanje-donkere appels pinkelden als sterren
de zwarte ronde kijkers, in zekerheid, alsof ze alles wisten. Zoo gingen we langs de
koren-velden door de zoele lentelucht, waarin de vogels twinkelden en floten.
Gebogen, peinzend ging je naast me, onze voeten gingen gelijk, mijn arm vleide
rond je slanke middel, jouw hart klopte aan mijn zijde en door onze hoofden en
harten ademde éen zelfde voelen. Zoo gingen we alsof er geen tijd was; mijn oogen,
boven jouw wezen, staarden op je gebogen gelaat, dat je telkens naar me ophief,
de groote kijkers zacht glanzende, in stille vraag. En mijn oogen blikten in jouw
oogen en wisten wat die vroegen en antwoordden; en je oogen verstonden het
antwoord en keken weer neer, doch glansden terstond weer op, zalig antwoordende
dan op de vraag van mijn oogen en vroegen tevens op nieuw en zagen weer neer
om dadelijk weer naar mij op te hunkeren en opnieuw te vragen en te antwoorden,
eindeloos door, heel den langen en toch zoo korten weg. Dat was de liefde, de
liefde!....

Zonne-dag
door B. Stolk.
Dadelijk bij 't ontwaken dacht Lotte weer aan gisterenavond en ze wist, dat ze
vandaag haar besluit moest nemen, dat deze dag zou beslissen over haar verder
leven.
't Maakte haar klaar wakker.
Zij opende de oogen, strekte zich op haar rug, de armen op 't kussen met de
handen onder 't hoofd en turend naar 't groote vlak blauwe lucht, dat ze van uit haar
bed kon zien, wilde ze haar denken bepalen bij dat ééne.
Haar kamer stond vol morgenzon en dit gaf aan het beeld van den dag, zooals
die voor haar lag, iets feestelijks. Onwillekeurig verwachtte ze er iets goeds van. Ze
lachte zelfs even, toen ze eraan terugdacht, hoe Rudolf haar gisteren avond
overrompeld had met den eisch nu van avond definitief haar antwoord te willen
weten.
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Eigenlijk kon ze 't best begrijpen, dat hij dat eeuwige tobben en aarzelen van haar
moede was. Hoe lang nu al? Ze ging in haar gedachten na, wanneer Rudolf haar
voor 't eerst van zijn liefde gesproken had. Ja, dat was 't vorige jaar in October
geweest,
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na haar Zwitsersche reis met de Van Horden. Hij was op een avond gekomen om
haar zaken met haar te regelen; dat deed hij al vier jaar lang, sinds den dood van
Théo. Hij was altijd lief en vol zorg voor zijn schoonzuster geweest; van den beginne
af aan was hij haar steun en raadsman in alles. Aan iets anders had zij nooit gedacht.
Hij was jonger dan haar man geweest was en daarom ook had zij hem zeker zoo
geheel als broer gezien. Haar huwelijk met Théo.. even gleed haar denken terug
naar dien tijd. Hoe onwezenlijk leek dat alles nu. Zij kon zich niet begrijpen dezelfde
te zijn, als het stille, schuwe kind, dat zich gedwee uit liet huwelijken door een paar
bedillerige ooms en tantes aan een man, dien ze nauwelijks kende en zeker niet
lief had. Maar na al dat ziekte-getob eerst met mama, toen met vader, had ze geen
kracht meer gehad iets te willen en 't huwelijk met Théo bracht haar uitkomst, omdat
't haar een eigen thuis bezorgde. Wat had ze ook anders moeten beginnen? Een
meisje van twintig jaar, niet rijk en alleen staand.
Lotte fantaseerde er op door, hoe ze toen haar leven zelf ter hand had kunnen
nemen; niet bij de ooms of tantes in, dat zou nog erger zijn geweest dan het leven
met Théo, dacht ze; maar ze had naar 't buitenland kunnen gaan, een taal grondig
leeren en dan een betrekking zoeken; of ze had verpleegster kunnen worden of
haar kapitaaltje gebruiken om haar stem te ontwikkelen en dan zangles geven; wie
weet, misschien was ze wel een beroemde concertzangeres geworden.
Théo was niet lief voor haar geweest; hij was egoïst en tyranniek en had een
lastig humeur. Al die misère van haar vijf huwelijksjaren kon ze zich niet eens meer
goed in 't geheugen terug brengen. Alleen wist ze nog duidelijk, hoe ze naast de
oogenblikken van wel echte droefheid om het afschuwelijke van dat jonge, sterke
leven in enkele dagen vernietigd te zien, een gevoel van verlossing gehad had na
Théo's dood, waarvoor ze zich schaamde.
Bij zichzelf had ze het besluit genomen nooit, nooit, nooit te hertrouwen. Zij had
haar leven kalm ingericht, zooals 't haar zelf naar genoegen was; op een rustig
eilandje als 't ware, waar ze wilde blijven buiten 't groote wereldgewoel. 's Zomers
reisde ze wel met kennissen, 's winters las ze veel, nam lessen, studeerde om
zichzelf te ontwikkelen en doordat ze tot eenige liefdadigheidsvereenigingen
behoorde, was ze ook in dat opzicht in vrede met zichzelf.
Toen was Rudolf, Théo's jongere broer en in al die jaren haar trouwe vriend,
begonnen haar over zijn liefde te praten. Zij was er van geschrokken, was boos
geworden, had het onzinnig van hem genoemd, maar was kalm voortgegaan zijn
hulp te aanvaarden, zelfs in te roepen, in de kleine moeielijkheden van het dagelijksch
leven. Ze had eenvoudig gedaan, alsof er niets gebeurd was.
Weer glimlachte Lotte, nu om zichzelf; want 't werd helder bewust in haar, dat het
van haar kant, een wel heel gemakzuchtig égoïsme was geweest, 't welk haar deze
houding had doen aannemen.
En Dolf, eerst overbluft door haar eenvoudige opvatting van den toestand, had
schijnbaar in haar weigering berust.
Maar op haar verjaardag, nu vier maanden geleden, had hij haar die mand met
roode rozen gestuurd; ze had hem voor dien dag te eten gevraagd met zijn zuster
Corrie, haar schoonzuster, en met de Van Hordens. Hij had de anderen weg laten
trekken 's avonds, had zelf een voorwendsel gezocht om nog even te blijven. En
toen was hij er weer over begonnen. Dien keer was ze niet boos geworden, maar
had ze hem rustig, ernstig verteld, dat ze niet hertrouwen wilde, dat ze zich dat vast
had voorgenomen. Voor 't eerst had ze hem gesproken over het huwelijksleven van
haar en Théo, dat niet gelukkig was geweest, ze had niet alle schuld hiervan op
Théo geworpen, zelf had ze misschien veel kunnen doen om 't anders te maken.
Maar daartoe was ze dan te jong, te onervaren geweest. Een
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dom kind was ze immers, toen ze met Théo trouwde! Later pas, toen ze vrij was en
haar vrijheid genoot, was ze tot mensch gegroeid. En vast had ze zich voorgenomen
die vrijheid te behouden. 't Was misschien wel egoïst van haar, maar ze wist zeker,
dat ze hem toch niet gelukkig zou maken, dus eigenlijk was haar égoïsme niet eens
égoïsme. Of Dolf er nu nooit meer over spreken wilde, had ze hem gevraagd! Of hij
haar vriend wilde blijven?
Want missen, geheel afstand van hem doen, dat kon ze niet. Dat had ze toen
gevoeld; dat wist ze ook nu weer duidelijk en stellig.
Toen was Rudolf weggegaan dien avond; ze had haar gewone houding weer
dadelijk teruggevonden; had hem zelf uitgelaten, onderwijl nog pratend over andere
dingen, heel gewoon, expres heel gewoon.... Maar in de gang bij de nog gesloten
voordeur had hij opeens zijn arm om haar heen geslagen en voor ze iets had kunnen
doen om het te verhinderen had hij haar gekust.. Ze had zich losgerukt, was woedend
geweest; ze had allerlei leelijke dingen tegen hem gezegd: dat ze 't laf vond, gemeen,
laag, unfair. ‘Je kent jezelf nog niet, Lotte; je bent nog niet wakker’, had hij zacht
teruggezegd en zij was nog boozer geworden.
Toen was hij weggegaan.
Den volgenden dag had hij haar een briefje geschreven om vergeving te vragen.
Ze had er niet op geantwoord en wel drie weken waren verloopen voor ze hem weer
teruggezien had. En die weken...., hoe veranderlijk van stemming was ze geweest;
hoe onrustig; zijn wegblijven hinderde haar soms zoo, dat ze dikwijls op 't punt
geweest was hem tot zich te roepen; dan weer had de herinnering aan die kus haar
opnieuw boos gemaakt, geweldig boos; maar er aan denken moest ze toch, vooral
als ze op dat plekje stond bij de voordeur. Dan was 't haar of al haar bloed plotseling
wegtrok uit haar hart en daarna in warme golven terugvloeide, opsloeg naar haar
wangen.
Zij miste het in die weken, dat ze hem niet had om mee te praten; zij was zoo
gewend aan zijn belangstelling in alles wat ze deed, in alles wat ze dacht. Hij bracht
haar boeken, wekte haar op goede muziek te gaan hooren, vroeg haar meening
over allerlei dingen, waar ze misschien geen meening over gehad zou hebben, als
ze niet door hem er toe gekomen was er over te denken. Het eerst had ze hem
teruggezien op een middag bij Corrie. Het was haar niet gelukt die kalme houding
weer aan te nemen, alsof er niets gebeurd was. Hoe het haar zelf ook ergerde, ze
was bij die ontmoeting verward, verlegen geweest en haar bevangenheid had
geduurd zoolang ze hem zag, terwijl dit maal juist Rudolf zoo gewoon was geweest,
alsof hij 't gebeurde absoluut vergeten was.
Het had haar gehinderd, dat hij zoo kon zijn. Zou hij al niet meer van haar houden?
Die gedachte was haar pijnlijk geweest.
Van toen af aan was haar aarzelen begonnen. Na een poosje begon hij weer
dikwijls bij haar te komen, maar ze voelde, dat er iets veranderd was in hun
verhouding. 't Was haar, alsof hij na dien avond, dat hij haar plotseling in zijn armen
genomen had en zijn lippen op de hare had gedrukt, een ander was geworden. Ze
kon niet meer in hem zien haar zwager, den jongeren broer van Théo, die haar in
de laatste rustige jaren tot hulp en steun was geweest. Ze zag hem nu als den man,
die haar een nieuw leven wilde brengen, die haar in zijn sterke armen weg wilde
dragen van haar stille eilandje, waar ze had willen blijven buiten den strijd, buiten
de hartstochten, die ze in de wereld wist, en die haar wilde zetten in 't bruischende
leven om haar aandeel te hebben in alles, in geluk en in zorg, maar niet meer alleen,
met hem, sàmen.
En zij zelf? Soms was ze nog de bedaarde, de berekenende, die voorzichtig haar
leventje inrichtte op eigen rust en gemak, vreezend voor liefde, als een verstorende
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factor, dien ze weeren wilde, dan weer lokte haar het beeld van het leven, zooals
ze zich dat schiep met hem samen; een leven van liefde, geheel
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verschillend, dat voelde ze intuïtief, van de koele, dorre huwelijksjaren, die ze met
Théo had doorleden en die in steeds grooter onwerkelijkheid voor haar vervaagden.
Er waren oogenblikken, dat ze voelde tot alles bereid te zijn, ook tot lijden, als ze
Dolf maar altijd behouden mocht; zoete oogenblikken, dat ze zich indroomde in een
intiem geluk samen. Ook dacht ze dan aan 't bezit van een kind.
Dan kon haar opeens het alléén-zijn in haar klein, lief-ingericht huis, alleen met
de dienstbode, benauwen. Ze begreep niet, dat ze zich al deze jaren daar tevreden
in had gevoeld, ze was toch nog jong en had nog zoo weinig genoten. Haar boeken
interesseerden haar niet meer en allé filosofische beschouwingen, waarmee zij zich
eenigszins boven 't gewone leven geplaatst had, lieten haar in den steek en uit
zelfmedelijden had ze wel tranen gestort. Ze verlangde naar den avond, dat Rudolf
komen zou; ze zou hem zeggen, dat ze van hem hield, dat ze zijn vrouw zou worden.
Maar als hij er werkelijk was, na de aanraking van zijn hand, die als een electrische
stroom door haar leden joeg en verwarring in haar bracht, bekroop haar weer dat
gevoel 't niet te kunnen, die angst niet gelukkig te zullen zijn, ook hem niet gelukkig
te kunnen maken en wanneer hij opnieuw begon te spreken van zijn groot verlangen
haar tot zijn vrouw te maken, dan liet ze hem uitspreken, hoorde hem stil aan, zonder
boos te worden of het denkbeeld dwaasheid te noemen. Zij vertelde hem dan haar
bezwaren, half zelf gevonden, half geput uit haar uitgebreide lectuur, uit Nietzsche,
uit Tolstoï. Hij redeneerde, weerlegde, was vooral lief, erg lief voor haar.
Zij had zijn geduld wel zwaar op de proef gesteld. Telkens als hij dacht haar geheel
gewonnen te hebben, was zij weer teruggedeinsd. Wat had hij ook gezegd, gisteren
avond, half bedroefd, half knorrig? ‘Och Lotte, waarom toch al dat filosofeeren, als
't zoo gemakkelijk zou wezen maar eenvoudig gelukkig te zijn....’ En voor hij wegging
had hij gezegd, - ze was er van geschrokken, want 't kwam zoo zonder eenige
voorbereiding, -: ‘Morgenavond kom ik misschien voor 't laatst. Dat hangt af van het
antwoord, dat ik dan van je wil hebben. Ja of neen....’ Hij had haar beide handen
vast in de zijne gehouden en haar diep in de oogen gezien. ‘Als 't ja is, Lotte, dan
begint een gelukkig leven voor ons beiden, dat weet ik zeker. Is het neen, dan kom
ik liever niet meer terug’.
Nog steeds wegkijkend in het door-zonde luchtvlak achter het open
slaapkamer-venster, lag Lotte te denken aan dit alles, met gedachtensprongen van
't nu terug in 't verleden, van 't verleden weer naar 't nu of naar alles wat daar
tusschen lag. Dan soesde zij weg in toekomstdroomen met hem, zònder hem, tot
de meid kwam zeggen, dat het acht uur was. Dit stoorde haar gepeins; en opeens
greep haar een onrust aan in 't besef, dat nu de dag begonnen moest worden, die
tot einde zou hebben den avond met haar antwoord. Ja.... neen; ja.... neen; zij wist
niet.... Om aan 't weeë twijfelgevoel te ontkomen, stond ze op, liep weer naar 't raam
toe en snoof de morgenkoelte in.
Wat was 't heerlijk buiten.
Een hommel vloog zwaar gonzend langs haar heen, de kamer in, zoemde een
paar maal rond en dreef door 't open raam weer de ruimte toe.
Die zon, die weelde van zon - o! 't was een goede dag! Straks zou Mary haar
komen halen voor een bad in zee en dat vooruitzicht bracht lichte blijdschap. Aan
de noodzakelijkheid van een besluit nu maar niet meer denken....; later....
Vlug begon zij zich te kleeden, liep naar beneden om te ontbijten, de planten en
haar vogels te verzorgen, moest zich haasten met haar bezigheden in kelder en
provisiekamer, sprak onderwijl met de meid, gaf orders en pompte haar fietsband
op. Juist toen ze klaar was en boven haar hoed was gaan opzetten, belde Mary.
***
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Even later fietsten ze samen de zee tegemoet. 't Was bijna windstil en op den weg,
waar de armelijke boomen maar luttel schaduw wierpen en over de graslanden en
de duinen daarachter was de morgenzon als een wijde zegening.
't Scheen Lotte toe, alsof ze nog nooit met zoo weinig inspanning gereden had;
't ging als van zelf en zonder aan iets bepaalds te denken genoot ze dezen
zomer-morgen. Zij baadde zich in zon en het vooruitzicht van dat andere bad straks
in zee lokte haar naar nog grooter heerlijkheid. Onderwijl praatte ze met Mary, vroeg
haar naar 't dochtertje, dat uit logeeren was buiten, vroeg naar haar man en
onderbrak de antwoorden telkens met dolle uitroepen over 't zalige van dezen
pracht-dag, over 't veelbelovende van 't zeebad.
Mary werd door die vroolijkheid naast haar aangetast, deed mee; beide lachten
als kinderen, peddelden steeds sneller voort, hoe meer ze het doel naderden.
Dichter bij zee bolde de wind de mouwen van haar dunne batist-blousetjes en ze
zeiden elkaar, dat er wel golven zouden zijn. Nog reden ze even door; toen, achter
het badhuis om naar links afslaande, zagen en hoorden ze de zee. Een breed strand,
ongerept nog, zonder omwoeling van voeten en spaden; dan het wijde zeevlak
groen en blauw onder den azuren hemel, met gekuif van blank-wit schuim, waar de
branding sloeg.
‘Golven’, zei Mary vergenoegd.
‘'t Zal zalig zijn!’ riep Lotte en vlug gaven ze haar fietsen af, wisselden bij het
badkantoortje haar kaartjes in tegen de dampig aanvoelende handdoeken en liepen
met groote stappen, half springend, half schuivend het duin af.
Lotte voelde het koele zand in haar schoenen glijden, 't deed er niets toe; zij trok
ze toch dadelijk uit!
Nu gingen ze lichter; 't strand werd hard, geglad door de golven, die er nog kort
geleden over schuurden. Het morgen-windje, dat van over het zoute water hen in
't gezicht speelde, bracht al contact met de zee, die nu dichtbij frisch rinkelend haar
schuimgekuifde golven omplaste en ze met een witdonzen randje ver vooruitschoof
over 't strand.
Lotte sloeg in verrukte blijdschap haar armen open, in een gebaar van dit alles
te omvatten, tot zich te halen, maar ook met 't lichte van een vogel, die de vleugels
uitslaat om in de ruimte weg te zweven.
De handdoeken vielen op het zand en ze lachten weer als kinderen, lang,
onbedaardelijk. De dikke badvrouw in haar blauw baai, dat over borst en schouders
kleurig in de zon pastelleerde, maar dat, door zeewater uitgetrokken, lager dan
kniehoogte was van een vuilig wit; de dikke badvrouw, die al haar klanten
onverschillig van welken leeftijd, toesprak als kleine babies, lachte mee, riep hen
toe, dat ze voort moesten maken, haar kindertjes, dat ze nog nooit zoo'n fijn zeetje
gehad hadden; van alle levensdagen niet.
Lotte stond nog te lachen bij haar handdoeken, doch Mary liep vooruit naar 't
groene huisje op wielen om van den roodgebroekten visscherman met het ringbaardje
en de verbrande bloote beenen de badpakken te ontvangen.
Ze wenkte Lotte en wierp haar al van verre haar bundeltje toe: ‘Toe nu, Lotte; wat
mankeert je toch vandaag; kom nu, ik verlang zoo!’
Lotte kwam aandraven, haar armen volgeladen met handdoeken en badpak; ze
kozen een dubbele koets en de deuren van de twee kleedkamertjes nog open,
begonnen ze al vast de hoeden af te leggen en eenige sieraden.
Voor Lotte behoorde dit al bij 't genot van het baden: te staan op dat kleine
balconnetje van de badkoets, als 't paard er voorgezet werd, met den man er naast,
die de teugels hield en die, als het paard aantrok, even met het achtereind van de
zweep achter den rug om tegen den wagen tikte
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om te waarschuwen. Als 't koetsje dan hobbelend over 't strand in zee rolde en zij
zich schrap zette en zich vastgreep om staande te blijven, hoorde ze opeens het
water spoelen niet meer voor zich, maar onder zich en niets meer ziende dan water
en lucht, leek 't haar dan of ze ver van de gewone wereld een ander wezen was.
Ze ging nu gauw haar kamer-hokje binnen, keek door 't hooge zijraampje naar een
okerkleurig zeil van een verre visscherspink, en begon zich vlug uit te kleeden. Dan
't blauwserge badpak aan en de haren weggeduwd onder een strak-sluitende rood
taffen muts. Ze keek in 't verweerde spiegeltje.... Hoe zou Rudolf haar zoo vinden?
Ze leek wel een opgeschoten jongen. In onbewuste coquetterie haalde ze één
haarlokje onder de kap uit, om de harde lijn van 't spannend taf tegen haar voorhoofd
te breken.
Door 't houten beschot riepen ze elkaar nu toe dat ze klaar waren en tegelijk
waren ze uit de compartimentjes. Achter elkaar tipten ze het trapje af, voorzichtig
tastend even met den voet op de onderste trede naar 't koele water. Dit was een
oogenblik, dat Lotte zich altijd moest vermannen; 't was wel prettig met de voeten
door de zee heen het korrelig zand te voelen, maar het bij 't voortloopen steeds
hooger stijgend water bracht toch telkens weer die instinctieve terugdeinzing. Daarom
liep Lotte hard, om dit oogenblik te bekorten, en als 't voortwaden zwaarder werd
nu de zee tot boven de knieën reikte, liet ze zich opeens voorover vallen en half
loopend, half zwemmend repte ze zich voort tot daar ginds, waar de branding woelde
en de andere baders, steeds in beweging, de golven vingen tegen gebogen rug.
Dan pas werd het voluit heerlijk!
Ze voelde zich één met de zee, verlost van al dat zware, al het ongemakkelijke,
al het hinderlijke van 't gewone leven. Ze voelde zich volkomen vrij in haar
bewegingen, wendde zich, keerde zich, liet zich vallen, werd gedragen, gesteund,
gewiegd, gerold door 't water, dat soms in breede deining, dan weer in sterke
golfbreking, ook wel korte pozen bijna vlak, doch voortdurend bewegend, als een
levend kleed haar omving.
Ze hurkte neer en een aanzwellende golf brak tegen haar rug, overbruischte haar
met wegsnellend schuim en 't zeewater proefde ze zout op de lippen, en voelde ze
prikkelen in haar oogen; - weér een golf hoosde zich over haar uit, nog een en nog
een; 't wond haar op als een gevecht; tartend liep zij ze tegemoet, draaide zich snel
om, als ze vlak bij waren, liet zich achterover er in vallen, de armen omhoog, om
de volle kracht van 't water tegen rug en schouders te voelen beuken.
Dan bleef soms de zee een oogenblik rustig en even ging ze zitten op den bodem,
de handen ter weerszijden vastgedrukt in het schelpen-zand. Om haar voelde ze
het water ijlen naar de kust met een onderstroom, die terugvloeide naar zee. En
alles om haar heen was schuim, wit-vlokkig, sneeuwig schuim van de pas verstoven
golf.
In 't wijde-stille, oneindige zonlicht schitterde het witte watervlak, waaruit alleen
haar hoofd en hals opdoken en genietend droomde ze zich een korte stonde naïade,
waternimf.
Als vinnen bewoog ze dan zacht de handen naast het nu achterover gestrekte
lichaam, hief de voeten bewegingloos en liet zich zoo drijven, opturend in 't strakke
luchte-blauw.
Loom deinde ze mee op golvingen, die pas verderop, dichter bij 't strand om
zouden storten en alleen de handen in altijd trillende beweging lag ze stil op het
rustelooze water.
Tot een zware golf onverwacht over haar heen kletste en ze druipend overeind
kwam, proestend en lachend.
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Mary kwam op haar af zwemmen en ze riepen elkaar hun blijheid toe; - half
dansend, met armbewegingen als Duncan-meisjes waadden zij elkaar tegemoet;
wachtten nu samen de golven op, lieten ze heenschuimen over haar hoofden. Elke
nieuwe aanrollende
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golf bracht vreugde en opwinding en vlug verplaatsten ze zich om juist tijdig op de
plek te zijn, waar de opstuwende watermassa kantelen zou.
Het strand, de duinenrij met de villa's en hôtels leken ver, ver weg, kleintjes en
donker de mensch-figuren.
Zoo onbegeerlijk scheen Lotte op 't oogenblik 't leven van die menschen met al
hun kleeren; schoenen, boorden, hoeden. Neen; dit was volkomen vrijheid; 't vrije
van een dier in de natuur. Ze keerde zich weg van 't land en met een paar breede
slagen zwom ze verder de zee in, nu vlak en golfloos voor een wijle; haar blik tuurde
heen over 't water, dat daar onder haar kin spoelde, tot den horizon zich strekte met
hier en daar 't zeiltje van een visschersboot.
‘Alleen, geheel alleen in 't oneindige’, voelde ze.
Toen dacht ze aan Rudolf en 't werd haar een groote verteedering te weten, dat
daar ginds op 't land, iemand leefde, die haar liefhad, wiens denken voortdurend
tot haar ging, in wiens hart haar beeld innig geborgen was....
Het fluitje van den badman riep haar terug; omkijkend schrikte ze even te zien
hoever ze al in zee was; popperig klein leken de gebouwtjes op het duin en ook de
rij badkoetsjes stond verre.
Ze zwom met inspanning tegen den ebbenden stroom op, dien ze daarnet in haar
rug niet opgemerkt had; hijgend werkte ze zich vooruit met krachtig uitgooien der
beenen, met wijd roeien der armen. Nu voelde ze weer grond en een paar sterke
rollers, die haar opnamen en voortdroegen brachten haar weer in de rangen der
andere baders.
‘Nog een paar golven’, zei ze tegen Mary, ‘dan ga ik er uit’.
‘Heb je de zebra's al gezien?’ vroeg Mary jolig wijzend naar een groepje Duitschers
in rood-en-wit gestreepte badcostuums: het gezette ouderpaar en vier telgen.
Schaterend lieten ze zich achterover vallen, water trappend met de voeten,
spattend, plessend als bruinvisschen; dan dansten ze weer met lichte
armbewegingen tusschen de branding, en vingen de golven tegen rug en gebogen
nek, proestend en druipend, lachend en gelukkig.
't Was volmaakt heerlijk geweest, vond Lotte, toen ze langzaam door 't nat om
haar plakkende badpak haar koetsje opzocht.
Niets gaf haar zulk een gevoel, van vol geluk als een zeebad en door 't beschot
riep ze Mary toe, dat het toch eigenlijk schandelijk was, maar twee of driemaal per
week een kwartier zóó gelukkig te mogen zijn. Ze riep het lachend, als een grap,
maar eigenlijk meende ze het heel ernstig. Zich weer aankleedend, dacht ze er over
na.
Zij herinnerde zich, hoe ze altijd in haar liefde voor de natuur iets gevoeld had als
een onoverkomelijke scheiding tusschen haar eigen wezen en die natuur.
Als kind al had ze dat onbevredigde gekend; alleen aanschouwen voldeed haar
niet. Toen zweemde er in haar vaag fantasieën van een leven in een bosch, met
weinig kleeren aan, zoodat ze den wind zou voelen waaien langs haar huid,
fantasieën van op bloote voeten loopen door koel gras, van slapen tusschen varens,
van plassen in beken, van grijpen met de hand naar verschietende zilver-vischjes,
van spelen met de vogels en met rosse eekhorentjes; precies wist ze niet, maar in
haar droomen was iets heidensch, iets faunisch, iets pantheïstisch.
Ook herinnerde zij zich korte oogenblikken van even de bevrediging aanvoelen
dier moeilijk tot klaarheid te brengen verlangens. 't Was een keer geweest, jaren
geleden, toen ze nog een klein meisje was, in een maailand, waar 't gras heel hoog
stond. Daar had ze zich een weg doorheen gebaand als door een oerwoud; met
haar handen had ze voor zich uit de lange grasmessen van een geduwd, en zoo
had ze een tijd geloopen in een apart wereldje, waarin een vreemd groen licht stond,
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aan terugdacht,
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rook ze de vochtige lucht van 't gras....
En 't vorige jaar, buiten, had ze 't zelfde gevoel gehad van niet naast de natuur
te staan, maar er in, er geheel één mee te wezen. Zij had alleen gewandeld, 's
middags, op een mul paadje tusschen korenvelden. 't Was warm geweest; haar
hoed droeg ze los in de hand, hoewel de zon brandde; naast haar ter weerszijde
van het weggetje stond het hooge koren zacht te ruischen. Toen had ze sterker dan
anders dat verlangen gevoeld opgenomen te worden in de haar omringende natuur;
zacht had ze zich achterover laten vallen in het koren, dat zich onder haar boog,
maar haar toch nog scheen te dragen en zich bijna geheel over haar heen weer
sloot. Als een karakiet in zijn nestje had ze daar gelegen, opkijkend hoe de korenaren
warden tegen de lucht, luisterend naar de krekels en naar de leeuweriken,
insnuivend, dien eigenaardig zoeten geur van in de zon stovend graan en haar
handen hadden gespeeld met de halmen.
Het amuseerde haar te bedenken, dat ook de smaak soms aan dat panthéïstische
in haar voldoening gaf; hoe ze vroeger niet van honing hield, dit te zoet vond, doch
hoe ze er wel van genieten kon, sinds ze er de bloemen, àl de bloemen in proefde.
Een kievitsei smaakte voor haar naar een vochtig weitje met veel boterbloemen en
madeliefjes, zoodat de herinnering uit haar kindertijd aan die oogenblikken tusschen
het hooge gras van 't maailand niet ver af stond van de gewaarwording die den
smaak van een kievitsei haar gaf. En ze hield van oesters zoo bijzonder veel, omdat
zij daar de geheele zee in proefde.
Want van de gansche natuur was de zee haar het dierbaarst; niet de zee, zooals
ze haar van 't land uit zag, maar de zee, die haar, zooals daarnet, opnam, omving,
droeg; de zee, die haar met forschen golfslag geeselde, met schuim overbruiste,
met zachte kabbelingen omspoelde; de zee, die ze tegelijk hoorde, proefde, voelde,
waar ze tegen vocht, waarop ze zich loom drijven liet, waarin ze zich bewoog met
lichter bewegen, dan op de aarde, die 't leven deed tintelen als een blijdschap door
al haar poriën! Zoo ooit dan was hier de scheiding opgeheven tusschen eigen ik
aan den eenen kant, de natuur aan den anderen.... en ze bedacht, dat voor haar
de zee het antwoord was op de Faustische klacht: ‘Wo fass' ich dich, unendliche
Natur? Euch Brüste wo?’
Zonder overgang ging haar denken toen naar Rudolf.
Zou een leven samen, in liefde, ook niet grooter harmonie brengen tusschen haar
en de haar omringende wereld. Zou ook hierdoor niet iets wegvallen van die
afscheidingsgrens, die haar hinderde tusschen natuur en zich zelf. Ze dacht er over
na en 't was alsof in haar een licht opging....
't Vooruitzicht van den avond maakte haar niet meer bevreesd....; 't leek haar zoo
natuurlijk hoe haar antwoord zou zijn; ze meende zeker te weten nu.
De verteedering, die ze zooeven in zee over zich had voelen komen bij 't gedenken
van Rudolf en van zijn wachtende liefde, riep ze nu met vreugde in haarzelf terug.
Onderwijl praatte zij met Mary, door 't beschot heen, elkaar moeilijk verstaand,
ook door 't golfgeruisch. Nog proefde ze op haar lippen het zoute zee-aroom....; een
oester.
Ze lachte hardop.
‘Net een oester’, riep ze naar 't andere kleedhokje.
‘Wat zeg je toch’, kwam Mary's verwonderde stem, gedempt door den
tusschenwand.
‘Net een oester, zoo'n zeebad’, lachte Lotte en begon nog uitbundiger te lachen,
toen Mary knorrig terugriep, dat ze er niets van begreep.
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Meteen werd op hun koets getikt en haastig greep Lotte zich vast aan de tafelplank;
bonzend en schokkend werd met geplas van paardenhoeven door water 't koetsje
uit zee 't strand opgetrokken.
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Nu hoorde ze niet meer onder zich het frissche spoelen van doodloopende golfjes.
Zonder iets te zien, voelde ze, dat ze weer op 't land was, gewoon menschje van
de aarde, geen waternimf nu meer.
Maar de réactie van het zeebad gaf haar zoo'n heerlijk bewustzijn van kracht, van
tintelende gezondheid, dat haar vroolijkheid ten top bleef en zij zich haastig verder
aankleedde, ook Mary tot spoed aanzettend, om gauw uit de bekrompen ruimte, nu
te klein voor haar sprankenden levenslust, naar buiten te kunnen gaan.
Beiden hadden ze behoefte aan loopen, aan nog meer beweging en zij wandelden
ver het strand op, de natte badmutsen in de hand om ze te laten droog waaien in
de zeebries.
Lotte voelde zich als vernieuwd, toegerust met een onaangesproken voorraad
frissche energie tot leven. Rechter dan gewoonlijk liep ze, de schouders achteruit
getrokken, de borst ruim. Slank, veerkrachtig ging ze naast Mary, die kleiner,
gezetter, met vlugge stapjes haar tred bijhield. Alle bezwaardheid was van haar
gegleden. Zij verheugde zich in een aankomend geluk, dat zij niet uitdacht, maar
dat dezen dag bekronen zou. Zij praatte met Mary, liet haar vertellen van haar kleine
zorgen uit het alledagsleven, bracht het gesprek op haar man en luisterde met een
nieuw soort vorschende belangstelling hoe Mary over hem, over hun huiselijk-zijn
sprak, om daaruit af te leiden in hoever hun huwelijksleven geleek op 't geen zij zich
wenschte.
Toen, na even stil naast elkaar voortloopen, Mary opeens hartelijk den arm door
den haren stak en rad er uitbracht, dat zij 't alleen-zijn van haar vriendin zoo betreurde
en haar zoo heel graag weer gelukkig getrouwd zou zien, bloosde Lotte, alsof opeens
haar geheime gedachten geraden waren en zij lachte met een grap den vriendelijken
ernst der bedoeling weg.
‘Laten we als je blieft iets gaan koopen; de zee maakt me altijd zoo hongerig’,
opperde ze toen en langs den waterzoom wandelden zij terug tot waar aan den voet
van 't duin de kraampjes stonden. Ze kochten chocolade en gebak, zetten zich in 't
zand om de lekkernijen op te eten en fietsten daarna naar de stad terug.
Lotte verlangde naar alleen zijn. Praten over wat nu haar denken vervulde, wilde
zij niet, 't zou haar onmogelijk zijn geweest, en met vele uitvluchten verweerde zij
zich tegen het aandringen van Mary om toch mee te gaan koffiedrinken bij haar.
Thuisgekomen was ze tevreden niet meer behoeven te praten. De tafel stond
gedekt en ze ging aanzitten.
Na den druk-vroolijken ochtend voelde ze behoefte aan stilte, aan rust. Zelfs het
felle zonlicht daar in den tuin was haar hinderlijk en zoo spoedig mogelijk trok ze
naar de andere kamer, waar 't ook koeler was. Zij sloot de overgordijnen en in de
weldadige schemering legde zij zich op de rustbank, 't hoofd op een der zijden
kussens.
De blijde opjubeling in haar van de morgenuren te midden van 't gespat der golven,
in die atmosfeer van louter zonnelicht tusschen de deinende zee en het strakke
hemelspansel, verinnigde zich, nu ze stil te rusten lag in het half-donker vertrek,
zonder geluiden, zonder beweging, tot een zoetweemoedige geluksontroering. Zij
dacht aan Rudolf en hoe ze hem vanavond haar antwoord geven zou en hoe hij 't
zou ontvangen. Zich zijn vreugde voorstellend voelde ze voor het eerst, dat het niet
alleen was 't willen aanvaarden van zijn liefde, maar dat ze ook geven kon.... geven
wilde.
Iets heel rustigs kwam over haar. Behaaglijk verlegde ze haar hoofd op 't kussen,
een glimlach opende even haar lippen. Toen, omvangen door de stilte der donker
gemaakte kamer, dommelde ze in.
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Schemer,
door Jo Klein-Becker.
Op de ouderwetsche sofa, in de immense kamer met de vele leegte, waar de
meubelen, gebruikt en uitgekozen door een ouder geslacht en overgebleven in
deftige soliditeit na door tal van jaren heen het leven hunner meesters te hebben
zien verglijden, nu stonden, roerloos van verlatenheid en pieus herdenken, in de
kamer, waar hier en daar een ontwijdende hand een nieuwmodische versiering,
een ornament van kleine soberheid had ingebracht tusschen de massieve stukken
van huiselijke oudheid, zat Gonda bij het vallen van den schemer stil en werk'-loos
voor zich uit te zien en hield haar witte handen slap berustend in haar schoot. De
naakte ruiten, waarvoor de glasgordijnen wijd vaneen getrokken waren lieten schril
het vochte licht naar binnen drensen, huiverig; buiten was het glimmend van de
natheid van een druilenden dag, waarvoor tegen den avond, in moeheid, de moeite
van regen te veel is.
Achter in de kamer zat ze, bij de opengeslagen, breede suitedeuren, waar de
gebruikelijke conversatiehoek was ingericht, achter de hooge glimmende salontafel,
waarop de pronk van een kristallen bloemenschaaltje stond met de blijde groenheid
van een varentje in donker cachepot en drie, nu leege kopjes; en in die duisternis,
die nog niet verder komen wou, lag haar gezicht tegen de leuning van de kanapee
als één enkle, witte vlek in donker soepel fond. Lusteloos in leegheid van gedachten,
keek ze tegen de late schelheid van het licht aan; door de ramen zag ze, aan den
overkant, een huis, triestig en oneigenlijk, met den tuin eromheen, waarin de boomen,
die hun bladeren verliezen gingen en de sliertige takken der heesters, waaraan een
enkel blad te rotten hing. Binnenshuis was géén geluid.
Ze begreep, dat ze door dit wachten haar mistroostige stemming niet kon
tegengaan en dat het beter was de zware gordijnen te sluiten en licht te maken in
de kamer achter, die nu in volop duister lag. Ze deed het niet; ze was te down om
op te staan, te willoos om in beweging te komen; rigide zat ze, recht en
ongemakkelijk, en bleef zoo en kon niet tot een andere houding overgaan. Ze wou
maar wachten, tot haar man zou komen....
Het weer werkte op haar stemmingen in. Den heelen middag was ze thuis
gebleven, had zich eerst gekleed, langzaam, om den tijd te dooden, toen hier stof
afgenomen voor visite, die mogelijkerwijze komen kon. Toen waren er, sloom, kort
na elkaar twee dames haar komen bezoeken, die correct en bescheiden de kamer
hadden betreden als te vulgaire poppen voor het hooghartige milieu, zoodat het
meer harmonisch ware geweest wanneer ze met statigheid van zelfbewustzijn de
macht der meubels hadden gebraveerd, - en hadden ze getreuzeld over lijmerige
nieuwtjes en duffe aangelegenheden en over de noodzakelijke oprichting van een
tehuis voor kinderen....; in geen van hen drieën wist ze de belangstelling wakker.
Verveling was aangeslopen en een triestheid, die ze niet verzetten kon. Vriendelijk
had ze ontvangen, maar met matte stem en stille gebaren en de klankjes, die de
kopjes gaven, klonken gedempt en stierven kort. De beide oude dames,
hervormingszielen zonder man, waren te zamen heengegaan. Hun komen had geen
gerucht gegeven.
In de effene geluidloosheid sloegen vijf heldere slagen. Gonda boog naar voren,
keek zonder willende bedoeling naar de klok en ging gemakkelijker zitten, met haar
rug wat achteruit.
Vijf uur. Wat kroop de tijd. Om half zes eerst kwam haar man. O God, die
vreeselijke stilte, die druk van al het oude om haar heen.
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Kom, waarom stak ze nu het licht niet op en ging hier weg. Achter zitten aan de
tafel en wat lezen. Ontloopen den gehaten schemer. Hier werd ze toch maar somber
immers. Een verlammend gevoel hield haar tegen. Neen, niet àltijd weer er overheen
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willen gaan. Eén enkel, half uurtje je zelf zijn, jezelf zien, in wáárheid, in pijn. Ach,
kon ze zich de leegte van haar leven óóit verbloemen, voelde ze die niet altijd als
een wanhoop in zich liggen onder luchtig praten en gelach, onder oppervlakte van
vroolijk gehuichel? Het was een luxe voor haar, zich een enkle keer te laten gaan
en het naakte leven vóór en achter zich te zien als een lange reeks van dagen, die
gekomen waren en gegaan, die komen zòùden en wéér gaan, de een gelijk aan
den ander en van gehalte zoo gering. Dagen, waarvan ze geen herinneringen had,
die ze zich dacht als stervende verlangens-zuchten, met het weten van het
dagelijksch gebeuren. Ach, haar leven van vrouw zonder kinderen, haar onvervuld
bestaan, dat nog, tot éénig doel, de zorg had om verveling uit te sluiten. Ach, de
armoe van haar energie, om afleiding te zoeken in de weekheid van
liefdadigheidsgedoe, in den omgang met veel oùdere menschen, die berusting reeds
gewonnen hadden, van haar energie om te verbergen, dat het slechts een surrogaat
is voor de vreugde, die ze missen moest. Een lieve vrouw werd ze genoemd, zacht
en meegaande in haar oordeel, die altijd klaar voor anderen stond. Zoo hulpbereid,
zoo weinig zelfzuchtig als zij was, waren er niet velen. Ze had bereikt, wat ze bereiken
wilde. Géén mensch bevroedde haar wakende leed; géén zag er haar werkelijk zíjn,
haar ongeduldige wanhoop. Ze dachten zich haar als de deemoedsvrouw, de in
medelij milde, die geeft in rijken maat van haar zegen-brengenden overvloed; ze
dachten zich haar als de vrouw van roeping om den armen troost te geven, de vrome
zonder godsdienst, als een verlangenlooze voor zichzelve, als één, die zich haar
wenschen ziet vervuld. En geen vereeniging, geen comité voor zieken of verlatenen
werd opgericht in de kleine stad, of zij werd, als de voornaamste hulp, het eerst
gezocht. Ze nam de arbeid op zich met een vriendelijkheid, die iedereen bedroog,
en uiterst punctueel volbracht ze haar vaak onaangename taken. De hulde en
waardeering, de voldoening, dat menig noodlijdende zich wenden kwam tot háár,
streelde haar kleine ijdelheid en was haar povere belooning. Door den ouden, hier
lang gevestigden naam van haar man, door de vele vergaderingen en bazaars
kwamen ze in nadere relatie met veel families, gingen vaak des avonds naar
dineetjes of eenvoudige partijtjes, waar ze zich aansloot bij de meer bejaarden,
omdat de jongeren haar saai en teruggetrokken vonden, en waar oude heertjes en
dames van leeftijd haar behandelden als het jonge liefdadige mevrouwtje, en
ofschoon haar man niet hield van drukte, stemde hij er meestal zonder mopperen
in toe, gevoelig als hij was voor uiterlijk vertoon, gevleid ook, dat zijn vrouw zooveel
waardeering vond. Godsdienstig was hij niet, al ging hij uit goede, oude gewoonte
op feestdagen naar de kerk; in 't algemeen bekommerden de diepere levensvragen
hem weinig. Hij deed zijn plicht op de fabriek, die hij had overgenomen na zijn vaders
dood en waar hij, bij diens leven, jarenlang de rechterhand geweest was; in zijn
werk was hij secuur en even kalm als in zijn verdere manier van leven. Nooit was
hij voor langen tijd weg geweest uit het Overijsselsche provinciestadje, waar hij was
geboren en waar hij zich verknocht gevoelde met zijn gansche omgeving. Het groote
heerenhuis van zijn ouders bewoonde hij er nu, dicht bij de fabriek, en was tevreden,
wanneer het hem gezellig werd gemaakt, zijn oude huis, waar hij zich nog voelde
als de oudste zoon en als de goede heer en meester nu, die verwend behoorde te
worden en bediend, zonder de pretentie van iets buitensporigs en met wiens wil ten
éérste rekenschap te houden viel. Verre begeerten kende hij niet. Maar wel voelde
hij door de opvoeding en het jarenlang leven met een godsdienstige moeder, voor
de deftigheid van vrome resignatie, voor het verwelkte geslof van de oude saaie
meid, die uit de ouderlijke huishouding was overgegaan in de
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zijne. En blij was hij met zijn vrouws barmhartigheidsvertoon, omdat het dezelfde
sfeer van overwogenheid en zelfverheerlijking in zijn omgeving gaf als de vroomheid
zijner oude moeder, zonder nog den last der overtuiging.
Gonda had zijn gevoelens nauwkeuriger ontleed dan hij zichzelf ooit zou hebben
vergund en gaandeweg had zij zijn holle genoegentjes doorzien en ook vooropgesteld
gevoeld, dat zij haar leven in te richten had naar hem, voor wien zijn eigen wijze
van zijn even eenvoudig en onbetwistbaar natuurlijk was als voor een kind het loopen
in de groote wereld, en dat haar huwelijk moest wezen een cultus van zijn ongeweten
egoïsme, wanneer het geen mislukking worden zou. Ze had daar zonder moeite in
berust, ook zonder wrok of minderachten, omdat zijn recht uitleven haar weer groot
leek door naiviteit en omdat zij een natuur was, die zich gemakkelijk wist aan te
passen, met een indolentie, die opzag tegen de vermoeienissen van oneenigheid.
Toegééflijk noemde men haar daarom ook.
Een philosophisch lachje gleed over haar gezicht. Ze wist zich een vrouw, die
niet op eigen beenen haar lot kon dragen; een onwankelbare steun als de zijne was
voor haar het best; ze had het veilige gevoel, of al haar plannen, al haar kracht tot
het ten uitvoer brengen van gemeenschapsbelangen hun berusting vonden bij hem.
Ach, alles had ze kunnen verdragen, altijd had ze kunnen plooien en gelukkig
kunnen wezen in haar huis, als haar dat ééne niet onthouden was, een kind. Een
kind, dat heel haar bestaan tot waarde had gemaakt, dat heel haar hart vervuld zou
hebben, en waarvoor ze al haar liefde had gespaard. Een kind, dat ze had kunnen
koesteren, waarmee ze vroolijk was geweest en dat haar huis gemaakt zou hebben
tot een woning vol jolijt met dartel-kleine klankjes. Terwijl ze rondkijkt in de wijde
kamers, waarvan de rust nooit werd verstoord, verbeeldt ze zich met wonderlijke
duidelijkheid, dat kindervoetjes dribbelen met lieve onbeholpenheid, dat
kinderhandjes grijpen naar verboden prachtigheid, dat kinderstem haar roepen komt
en aandacht vraagt voor kinderspel. En heel het kleuterleven rondom, ziet ze voor
zich. De kamers, waar het speelgoed slingert, waar in een hoek een kinderstoel zou
staan - waar orde slechts des avonds kan gehandhaafd en waar de stilte niet te
vinden is. Geluidjes denkt ze zich van tollen, waar muziek uit komt, van poppetjes,
die piepen kunnen. Het kind, dat in zijn onbevangenheid de stilte van het groote
huis niet hoort, dat geen respectgevoel bezit voor de aloude wijsheid dezer stramme
meubelen en ze beklautert en gebruikt met groote familiariteit, en de oude meubelen,
verwonderd eerst en verontwaardigd, maar die zich hechten zouden aan het kind!
En de holle gangen en de breede trap, waar overal geluid zou hangen van een
kinderstem.
Ze sluit de oogen, ze doorvoelt de weelde van het kindbezit. Als kleine handjes
grijpen naar haar hoofd en het buigen tot zich neer, als zuivere kinderlippenkusjes
drukken op haar gezicht en lieve woordjes zeggen in gebroken taal, als groote, klare
oogen wijsheid vragen van haar moedermond. O God, ze laat zich gaan, ze int één
oogenblik de volheid van geluk. Ze ziet het kind, en zich als moeder. Het fijne lijfje
vangt ze in haar armen, de uitgestrekte handjes knuffelt ze en drukt er zoenen op,
en als het kindje schreien gaat, zal zij het sussen. Er is een innigheid en een
vertrouwen tusschen hen tweeën, als er door niets kan overtroffen worden.
Achteruitgebogen heeft ze haar hoofd en haar oogen, in verheerlijking, liggen
achter de gesloten leden.
Nu knarst een sleutel in de huisdeur, en ze schrikt.
Heeft ze geslapen een ondeelbaar oogenblik, heeft ze gedroomd, of zich zóó
sterk slechts ingeleefd in de gedachte, dat de werkelijkheid haar onvertrouwd
voorkomt? O God, haar man, haar thuis.... haar leege leven vangt weer aan. Ze
richt zich op,
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Géén licht, als hij maar géén licht maakt nu. Ze kàn zichzelf nog niet beheerschen.
't Is kil en donker in de kamer, maar door het raam ziet ze een stuk lucht verlicht,
waar wolkgevaarten snel doorhenen jagen. Het is gaan waaien buiten. De
najaarsstormen zijn op til.
Ach, ach, dat schrijnende verlangen, dat vrééslijke gevoel van tevergeefs geleefd
te hebben. Twaalf jaren zijn ze nu getrouwd, twaalf jaren heeft ze die ééne
albeheerschende en niet te onderdrukken wensch in zich omgedragen, - nù kan ze
toch de hoop wel laten varen, nù kan ze wel zeker zijn, dat ze nóóit een kind bezitten
zal. Waarom blijft er altijd, in het diepste van haar ziel, een glimpje van troostrijke
verwachting? Misschien.... 't Gebeurde méér.... - Laat ze dit eerste deel van het
boek van haar leven, dit boek van haar jeugd, toch sluiten met een hoofdstuk van
berusting. Haar jeugd is vergleden, haar haar verzilverde alreeds, ze wordt een
dorre vrouw. Een vrouw, die nooit moeder was.
Maar toen ze zich haar toekomst dacht zonder dat flauwe schijntje van belofte,
zag ze haar dagen als zoo'n ontzettende benauwenis van armoe, zoo'n vreeselijke
obsessie van stille, leege uren, dat ze zich voorover op de sofa gooide en met de
handen voor haar gezicht haar weeë leed lag uit te snikken. Nòg lag ze, radeloos,
te schreien, toen haar man de kamer binnen trad en staan bleef in de open deur,
waardoor een stukje ganglicht binnenviel. Hij was verwonderd en een beetje ongerust
door al het duister en de jammerende stem.
- Wat is hier te doen, zei hij gedempt. Toen viel het hem in, dat door de open deur
de meid in de keuken het huilen kon hooren. Hij sloot ze, en stommelend door de
zwarte kamers zocht hij in de achterkamer de lamp. Hij rammelde in zijn zak met
lucifers, streek er een af, en bracht ze boven de kraan. Het licht won veld, de
duisternis vlood.
Hij zei niet veel; hij kende die buien van melancholie van Gonda. Zijn gezicht
stond betrokken. Hij wist zich als vertrooster niet zeer handig. Verlegen liep hij naar
de zwak verlichte sofa; Gonda had zich opgericht, verwezen droogde ze haar tranen.
Hij bleef voor de tafel staan, zijn handen in zijn zakken.
- Kom, Gonda, zei hij, wat is dàt nou, kind?
- Och, zei ze, niets, 't is alweer over.
- D'r is toch niets gebeurd? vroeg hij, tegen beter weten in.
- Niets, zei ze. 't Is het oude. 't Bekroop me zoo. Ik kon er niets aan doen.
- Kom, wees toch wijzer, zei hij. Trek het je niet aan. Het wordt iets ziekelijks.
Het maakte hem humeurig, dat gelamenteer zoo telkens, omdat ze zonder kinderen
gebleven waren. Het kwetste hem, het gaf hem een wrevel tegen al wat kinderen
was, en een wrok tegen zijn vrouw. Kon ze niet genoeg hebben aan hèm? Ze waren
toch niet ongelukkig samen. Waarom was zij niet tevreden met dit leven, dat voor
hem zoo zonder schaduw was? Om een kind, waarvan je wie weet hoeveel narigheid
beleven zou. En dan nù nog. Zij, oude menschen! Wat zouden ze ermee beginnen.
Kom, zei hij, sta eens op. Wat zit je ook zoo in het donker. Maak het me liever
eens gezellig. Is dat een thuiskomen! Waarom heb je nog niet laten dekken? In
plaats daarvan zit je te huilen, omdat God je voor kinderen gespaard heeft.
- Ach, zei ze, begin niet zóó. Je weet, dat ik dáár niet tegen kan.
- Zoo'n onzin, zei hij, kijk nu eens naar menschen, die wel kinderen hebben. Die
benijden je om 't hardst, om al je vrijen tijd. Je hebt 'n léventje....
Het léék hem benijdenswaard. Niets te doen en bijna geen verplichtingen....
- Benijden, zei ze in gedachten, - och, dat is maar schijn. Benijden doet me géén....
Stil liep ze naar de kamer, waar het gaslicht bloeide en trad, gedwee, weer in
haar ouden sleur.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Aeg. W. Timmerman, Leo en Gerda, den Haag, L.A. Dickhoff Jr. 1911.
G i j s b e r t e n A d a , L e o e n G e r d a - ligt het aan mij, of brengen zulke
romantitels gansch een sfeer van romaneske liefde, zoete dweperij, teedere
overgevoeligheid met zich mee? Denkt men er niet onwillekeurig bij terug, over de
heele negentiende eeuw heen, tot aan die - o! wel ver achter ons liggende - periode
toen Rhynvis Feith's F e r d i n a n d e n C o n s t a n t i a verscheen? Ten onrechte,
ik geef het gaarne toe - wij hebben het trouwens ervaren, de vorige maand, bij de
beschouwing van Peter Dumaar's Gijsbert en Ada, 't merkwaardige geschrift, dat
ondanks zijn onmodern-rustigen, romantisch-dichterlijken toon wel een echt
modern-gedachte roman bleek te zijn. Moderner zelfs dan dit andere, dit ‘Leo en
Gerda’, ofschoon toch ouderwetsche plechtigheid hier zeer bezwaarlijk zou zijn te
constateeren, en ofschoon onze gedachte al bij het lezen der eerste pagina's tot op
oneindige afstanden van den edelen Ferdinand en zijn zoete Constantia wordt
gevoerd, al was het maar door dezen uitroep op blz. 2: ‘Zijn die luie donders der
nog niet, allo deruit daarachter, ga Geert roepen, dat luie kreng’.
En ja, toch is het zoo, Gijsbert en Ada is modern, kan alleen geschreven zijn door
iemand die middenin het volle hedendaagsche leven staat, wien niets is vreemd
gebleven vooral van het zoozeer ontwikkelde en wijd vertakte, uiterst bewuste en
verfijnde gedachte-leven der hedendaagsche artiesten. Leo en Gerda daarentegen
is ouderwetsch, draagt door zijn heele factuur den datum 1880, niet 1911, zou een
zeer verdienstelijk en opmerkelijk boek genoemd mogen worden - als het dertig jaar
geleden verschenen was. Ook nu nog mag het opmerkelijk heeten - maar dan toch
meer in den zin van curieus - en verdienstelijk, maar dan alleen om sommige
fragmenten, die, gelijk alles wat spontaan en frisch, uit het volle gemoed en met
zeggingskracht geschreven is, ook voor de hedendaagsche lezers groote bekoringen
hebben, en deze dan ook eigenlijk nooit kunnen verliezen. Maar overigens, waarlijk,
de schrijver Timmerman moet iemand zijn van - laat ik het vriendelijk en
....zelfsparend zeggen - middelbaren leeftijd, hij moet de dagen van '80 beleefd, ja
intens meegeleefd, doch sindsdien niets geleerd hebben, om thans met zulk een
boek voor den dag te komen. Ik sprak daar van fragmenten in dit werk; het bevat
eigenlijk niets anders; het is een zak vol belangwekkende scherven; daar is nu
letterlijk niets compleets bij. Geheel in de manier der eerste jaren na '80, toen de
groote prozawerken der Nieuwe Gidsers nog geschreven moesten worden, en alleen
de meest onstuimige (maar niet meest smaakvolle) loskwamen, in bewondering
voor Multatuli en de fransche naturalisten, met allerlei talentvolle brutaliteiten, lukraak
neergegooid, schetsen naar het naakt (of naar een buitenlandsch) model, die toen
bizonder troffen - scheen het niet of het naakt eigenlijk nu pas ontdekt en de vrije
franschen de eenige meesters waren? Een bundel, zooals er toen, hetzij onder de
benaming ‘schetsen’, hetzij als zoogenaamde ‘roman’, bij plukjes verschenen, is
ook dit ‘Leo en Gerda’, een bundel, en wat voor een bundel! Waarlijk er is reden
den schrijver tot zekere hoogte een virtuoos te noemen! Geen genre is hem vreemd.
Hij zet een onvervalschte (en dan ook meestal goede, gevoelige) naturalistische
persoons- of natuurbeschrijving vlak naast een beschouwend, zelf-analyseerend
ik-verhaal; een moraliseerende ontboezeming of socialistisch
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gefulmineer plakt hij.... ik zou haast zeggen óver de zuiver objectieve vertelling
heen! Elke toon wordt aangeslagen, alle verhaalmanieren krijgen hun beurt.
Realistische en hoog gestileerde (en daar ze blijkbaar niet anders dan de overige
bedoeld zijn: absoluut onzinnige) dialogen wisselen elkaar af. Kunstkritiek,
karakteriseering van werkelijk bestaande artiesten - niets ontbreekt! Ik heb van m'n
leven nog niet zoo'n raar ratjetoe in handen gehad!
Vraagt men mij naar de bedoelingen van den schrijver met zijn boek: ik geloof
vast dat zij van vaderlijk-moreelen aard waren. De heer Timmerman heeft zijn
mede-artiesten - want zeer zeker, hij zelf is er ook een! - willen waarschuwen voor
het bohème, het ongeregelde, het onbeheerschte leven, dat immers zulke
menschverwoestende gevolgen hebben kan. Gerda is de ‘goeie-meid’, de open,
eerlijke, soms inderdaad heel gevoelig en lief schijnende, maar in den grond
bruut-egoïste en berekenende, gemak- en genotzuchtige, waar zoovéle conventieen bourgeoisie-hatende artiesten zich aan vergapen en verslingeren. Het type is,
hier-en-daar ten minste, meesterlijk gegeven. Wij allen kennen er zoo.... Leo is veel
minder; dit komt wel vooral doordat hij schilder is en het immers zoo ontzaglijk
moeilijk valt in litteratuur een indruk te geven van wat een schilder eigenlijk....
schildert! Was hij een werkelijk kunstenaar of een impotent, een knoeier - wij komen
er niet achter. En toch staat of valt met die overtuiging onze deelneming in zijn lot.
Door hieromtrent geen duidelijkheid te verschaffen is de schrijver feitelijk te kort
geschoten in zijn moralistische bedoelingen. Doch dit zal hem waarschijnlijk niet
bizonder aan 't hart gaan. Al schrijvende toch vergat hij blijkbaar doorgaans wat
eigenlijk zijn bedoeling was geweest, pende hij er geanimeerd (er soms werkelijk
geïnspireerd) op los en bracht het vele wat hij in zijn (waarschijnlijk al tamelijk lange)
leven aan opmerkingen op moreel, psychologisch, sociaal-economisch en artistiek
gebied had verzameld nu eens lekker allemaal in zijn boek. Waar hij zijn
beschouwinkjes aan vasthaakt, doet er ten slotte niet veel toe, als hij ze maar kwijt
is! En waarachtig, bij zijn onmacht inderdaad zoo iets als een roman te maken, zijn
gebrek aan compositair talent, werden die zoo frisch weggeworpen fulminatietjes,
geestige typeeringen en cynische, of ook wel gevoelig-wijsgeerige opmerkingen
over honderderlei objecten de charme van zijn boek.
Nog even van de vrouwelijke hoofdpersoon gesproken, ik noemde haar goed
getypeerd, maar ben er nu niet bepaald zeker van, dat Geert, de boerenmeid uit
het eerste hoofdstuk, binnen betrekkelijk zoo korten tijd, Gerda worden kon, de echt
groot-steedsche (hollandsch groot-steedsche dan!), op haar manier tamelijk
beschaafde scharrel; maar elk op zichzelf schijnen mij de twee typen kompleet
aanwezig. Of ziet ge haar niet voor u, de boerendeern waarvan sprake is op blz. 5:
‘Niet vaak, maar als ze eenmaal goeden zin had kon ze rustig en gestadig
doorwerken. Maaien was een mannenwerk, dat ze met haar stevige armen heerlijk
voelde te kunnen volhouden. Regel na regel vielen de ruischende halmen tusschen
de stoppels die kraakten onder haar klomp en als de botte zeis weigerde glad te
snijden trok ze de steen onder de band van haar rok weg en ring, rang, ring, rang,
klonk het blanke zilver onder haar vlugge slijpen. Ze voelde zich jong en sterk en
vol lust om vandaag veel af te doen en toen het zweet van haar voorhoofd begon
te loopen en haar kleeren haar aan 't lijf kleefden en ze bij elk voorover en opbuigen
telkens de warme lucht van haar lichaam uit het aan den hals open jak voelde
opblazen, zwaaiden haar armen nog gestadiger en ging het gevoel van te leven en
te werken op in vage onwezenlijke begeerten zoodat het leek of ze zweefde en
heendreef op de zoete zomerwarmte. Ze hield alleen op om te slijpen of een steen
uit de klomp te kloppen. Langen tijd keek ze wezenloos naar het bloed op haar voet,
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geschramd door een scherpen stoppel, telkens als het onder den zwaai van haar
rokken vandaan kwam oplichten’. En nu een stukje beschrijving van Leo's eerste
samenzijn met Gerda, waarbij de schrijver - blijkbaar absoluut vergeten dat niet hij
het is die hier vertelt, maar Leo zelf in een gesprek met vrienden! - nu eens in den
zin kreeg de impressionistisch-naturalistische werkwijze te volgen. Leo en Gerda
zitten bij Kras te eten (blz. 65):
‘Wij namen eerst oesters met ale.
De zwarte mouwen met witte manchetranden van den kellner, die met hun blanke
handen er uit, tusschen ons beiden en onder ons oogengluren door, over de tafel
bewogen, maakten van ons souper een kostbaar stilleven.
Daar lagen in kringen - als de facetten op een brillant, - de oesters, glimmende
kussentjes licht reebruin en teer grijs, met lichtspikkeltjes in het zeevocht, ieder in
de roomgladde schoot van zijn eigen schelp gebed en maakten ons heele kamertje
vol vluchtige zeegeur; en daarbij de glanzig zilveren glimmende drietandige vorkjes
als neptunusstaven uit een tooneel, waar kinderen mee spelen; de gouden pauken
der doorgesneden citroenen en het licht-oranje-bruine bier binnen de geslepen
kegelwanden der hooge glimglazen, gekroond door het stervende schuim; en de
poreuze plankjes knabbelbrood met hun bruinige en bijna zwarte brandvlekjes. Bij
het opslurpen van haar eerst met citroensap bedroppelde oesters, keek zij mij over
de ruwe grijze kartelschelp met lachende oogen aan en zei soms een paar woorden
“Lekker, Jò!” of “Dag vent” of “Leuk zoo, boy”, en toen we er mee klaar waren,
veegde ze haar donker-roode, een beetje dikke lippen, met het opgeslagen
kreukelende servet af en ging achterover zitten om mij lang en vroolijk aan te kijken.
Een leuk kind, een hartelijke meid, met haar rond donker-blozend buiten-gezicht,
een kort dik neusje en kleine ooren, waarvan alleen de soepele lelletjes onder het
glad weggestreken, bruinzwarte haar uitkeken. Om 't heele hoofd sprenkelden
goud-bronzen haartjes een aureool van ijllichten glans.
We aten nog rosbief in wortelen en doperwten, bloederig rood in oranje-geel en
lichtgroen en een kip waarvan ze de botjes met twee vingers en duim delicaat
vasthield en afbeet met scherpe knaagtandjes, hard wit op wit.
Daarna het dessert. Ze lachte toen ze het dadelijk dood-slappe en natte huidje
van haar fluweel-perzik had afgetrokken en het geurende sap haar langs kin en
vingers drupte en in haar mouw gleed. Haar linker pink stak scherp naar boven. Je
zag al haar boventanden in het malsche vruchtenvleesch glijden. Lang knabbelden
we amandelen en praatten onderwijl.
Het was al laat toen we opstonden om heen te gaan. Er zaten tot mijn verbazing
nog maar een paar menschen, hier en links en vooraan, stil met de hoofden bij
elkaar, te praten.
Een paar witte kellner-voorschoten bewogen bij het buffet, achter het koperen
hek. Een koffiegeur kwam naar ons toe. In een hoek stond een kellner moe te leunen
en gaapte.
De piccolo met zijn drie rijen koperen knoopen trok klaar wakker en vlug de deur
naar zich toe. Buiten in de avondlijke koelte greep ze stevig om mijn arm en drukte
die tegen zich aan’.
Allervreemdst nu, en bijna (onbedoeld) comisch - gelijk een tractaatje dat ons in
de hand gestopt wordt bij 't binnengaan in een café-chantant - treft onmiddellijk
achter het hoofdstuk, waaruit deze passage werd gelicht, dit begin van het volgende:
(bl. 71) ‘Het was met Geert gegaan, zooals het met duizenden onzer
proletariërs-dochters gaat.
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‘Van hun vroegste jeugd af, aan een leven vol ontbering en overdreven zwaren
en langdurigen arbeid geketend, verkeerende in een omgeving van moedeloosheid,
die niet ge-
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looven kan aan een toekomstige verbetering van haar lot; van neerslachtigheid die
de geringste tegenspoed in kleine dagelijksche dingen onmiddellijk en terecht
beschouwt als een ramp, waarvan de gevolgen weken en maanden hun drukkenden
invloed kunnen doen gevoelen; van onrust en onzekerheid, omdat de geringste
afwijking van sleur en zoogenaamde plichtsbetrachting hongerlijden, ziekte en
achteruitgang kan tengevolge hebben; leeren zij het schoonste en gelukkigste dat
het leven schenkt, den arbeid, beschouwen als een vloek die op hen rust, leeren
zij zelfgenoegzaamheid en matigheid, de waarde van gezondheid en tevredenheid,
verachten en leeren zij te wenschen en te streven naar het bezit van rijkdom, waarin
zij het eenige middel zien tegen al de bittere ellende die zij lijden’.
Neen, neen, in hoeveel genres hij ook thuis blijke, deze tractaatjes-toon gaat den
schrijver niet goed af. Dan hooren wij hem liever, in veel meer eigen taal, foeteren
tegen Leo's deftige familie - sterk gekleurd, overdreven, nu ja, maar lang niet zonder
geest zou ik meenen, en geest, zijnde een nu niet bepaald dagelijks voorkomend
ingrediënt in hollandsche romans, mag dunkt me altijd wel even bizonderlijk
gememoreerd worden.
‘Ze voelden zich de room van de maatschappij, de kroon van de beschaving, het
fundament hunner klasse, zonder te bemerken dat de room zuur, de kroon van blik
en het fundament aan het verzakken was. Ze hadden hun buitens, hun bonnes, hun
bals, de last van hun arme familieleden, en hun verveling. Ze baden hardop en
vloekten in stilte, waren kuisch in den Haag, onderdanig tegenover hun chefs en in
't openbaar beleefd tegen hun vrouwen. Ze geurden van vaderlandsliefde,
koningsgezindheid en parfumerieën, met hun bekrompenheid en hun decoraties.
Hun dagelijksche genoegens waren schijn, hun hooge aspiratiën waren schijn, hun
kunstliefde was schijn; alleen hun ijdelheid, hun fijne diners en hun maagkwalen
waren werkelijkheid. Het gezag hielden ze hoog, hun ondergeschikten gunden ze
gepaste genoegens en behandelden hen met aristocratische belangstelling; in het
kort, het zouden compleete schurken geweest zijn als ze niet zoo diep
beklagenswaardig waren’.
Zoo woord voor woord overschrijvende heb ik het intusschen wel weer zeer
duidelijk gevoeld: ook dit genre is uit den tijd; wij waardeeren den geest nog wel,
maar onze lach is toch een weinig onwillig, het is vooral de toon, de gevoelstoon
die ons... nu ja... hindert. Wij verlangen van een romanschrijver iets anders dan van
een caricaturist; geen geestige overdrijving maar diepe menschelijkheid; humor,
geen hoon. De heer Timmerman spreekt hier zelf van ‘diep beklagenswaardig’. Dit
lijkt mij een wel eenigszins hypocritisch, misschien ook louter gedachteloos of uit
gewoonte gekozen uitdrukking; klaarblijkelijk immers beklaagt hij de lieden waarover
hij het hier heeft geenszins, voelt hij integendeel niets dan haat en spotlust wanneer
hij aan hen denkt. Dit nu is geen zeer hoog standpunt, en de geest die zich niet tot
iets hoogers opwerken kan, geen zeer fijne.
Er is veel van dit soort, er is nu eenmaal van alle soorten in dit boek, dat, bij al
zijn gebreken, stellig die tegenwoordig meest begeerde kwaliteit bezit: levendigheid,
kleurigheid, afwisseling en scherpte van expressie. De schrijver is iemand die, ten
slotte - het hooge woord moet er uit - veel met zijn hoofdpersoon gemeen schijnt te
hebben, een talent n.l., maar een onbeheerscht talent.
H.R.

Rudolf Atele, Kleine Prozastukken. Krimpen a/d Lek. Meindert Boogaerdt
Jzn, 1911.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

Alweer een bundel, alweer fragmentarisch werk, alweer een schrijver die, in
bewondering voor de groote ‘tachtigers’, voor Van Deyssel in de eerste plaats - in
zeer natuurlijke sympathie tevens voor dien anderen, ouderen, fijnen prozaïst, Jacob
Geel - geen expressie heeft gevonden die treft door haar originaliteit, haar
persoonlijkheid, door iets
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dat datum stelt. Maar overigens welk een verschil met den, zooeven hier besproken,
zoogenaamden roman! Tegenover Timmermans ouderwetsche, romantisch-bohême
nonchalance, welk een bijna pijnlijk scrupuleuze zorgvuldigheid - welk een zuiver
begrip vooral van wat stijl en toon beduiden. Ziehier althans een leerling, die zijn
meesters eer aandoet! Hij volgt Van Deyssel na, maar hij heeft hem althans
begrepen, het is Van Deyssels géést, dien hij tot den zijnen maakt. Hij schrijft op
de wijze van Geel, doch die wijze van schrijven heeft niets onnatuurlijks - wie Geel
niet kent zal aan dit werk geen imitatie-smaakje proeven; alles wat daar staat is
zonder twijfel echt, is direct uit den geest van den schrijver voortgekomen.. En zoo
kan men Ateles boekje dan toch eigenlijk wel persoonlijk noemen!
Als compositie, als, op eenigerlei wijze samengevat, een geheel, iets harmonisch,
is ook deze bundel stellig niet te aanvaarden. Hij valt uiteen in, minstens, twee
gedeelten - als ik zeg twee bedoel ik de verhalende ‘schetsen’ en de redeneerende
Prozastukken, kritiek en filosofische dialogen. Wat men desondanks prijzen kan is
de zelfkennis die spreekt uit de aangenomen volgorde (tevens, naar ik meen, vrijwel
de chronologische). 't Zij dan dat er weinig waardeverschil tusschen de schetsen te
onderkennen valt, zij blijken zorgvuldig gerangschikt, men ontdekt harmonische, in
innerlijkheid wortelende, overgangen, en de laatste (Toen Karel alleen was, De Stille
avond) zijn wel de belangrijkste. Toch lijkt mij wat daarna volgt: de Kleine
Prozastukken en de kritiek op Teirlinck iets beters. En nóg voortreflijker de Odyssee
door Redenatiën, waarmede het boekje sluit. Ik kan niet anders denken of de auteur
is zich welbewust geweest van den climax dien hij, deze volgorde vaststellende, in
zijn bundel bracht. Hij schijnt er de man niet naar om iets ter wereld onbewust te
doen. Veeleer heeft hij zich aangewend het schoonst-mogelijke gebruik te maken
van zijn overbewustheid. Hij maakt er kunst mee. De groote verovering die de heer
Rudolf Atele in zich zelf gemaakt heeft, langzaam allicht, gedurende zijn al tamelijk
lange schrijversloopbaan - hij is een zeer precieus auteur, die niet dan het
kostbaarste van zijn vinding noteert - is deze: hij heeft gemerkt dat hij meer een
gevoelig-wijsgeerig redeneerder is dan een uitbeelder of impressie-wekker, en h i j
h e e f t h i e r i n l e e r e n b e r u s t e n . Zijn erkenning trouwens van de schoonheid,
gelegen in berusting en weemoed, is volmondig en heeft hem stof gegeven voor
een der mooiste bladzijden in zijn boekje. Ik kan niet nalaten het hier over te
schrijven. Het is No. XV van de ‘Kleine Prozastukken’. ‘Hij, die de weemoed kent,
zal zijne jammerlijke levensgeschiedenis niet meer met felle zorg zijner gedachten
begeleiden. Maar zijn verdriet als een blijvende sluier om zich heen winden, en,
stilstaande, alle levensgebeurtenissen langs zich doen voortvlieden, ze
aanschouwend door den zachten tranengloed van zijn verdriet. Zoo blijft niet langer
het verleden als een toekomst, maar de toekomst wordt als een verleden, en het
hopen geschiedt op de wijze van het berusten.
‘Weemoed beteekent eenheid met het leven. Gij zijt niet langer beschouwer, als
een droevig kind, indien ge de gebeurtenissen niet meer begeleidt; ge zijt ook zelve
een grootheid tusschen de andere dingen der wereld, nu ge de bewustheid welke
over het leven gaat, hebt verlaten; er is een band tusschen u en het leven, nu de
trots van uw smart in weemoed verging’.
In de eerste zijner schetsen heeft Atele getracht toestanden van de menschelijke
ziel te beschrijven - naar het voorbeeld van Van Deyssel op de wijze der sensatie
waargenomen - waarin zekere visies ontstaan, zonder dat wij weten hoe, visies die
ons als 't ware slaan met overgroote verwondering en door hun starre
droomvreemdheid ons denken opheffen. Alle zijn het beschrijvingen van de
verbijstering, van
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acute, tijdelijke, bij een kramp te vergelijken krankzinnigheid, die elk onzer - en de
gevoeligsten, fijnst levenden onder ons het allermeest misschien - nu en dan
overkomt. In de allereerste dezer schetsen overheerscht zelf de aandacht voor deze
bizondere soort levensmomenten zoozeer alle andere functiën in den schrijver ook het wezen van zulke absolute aandacht wordt verderop in zijn werk met prachtige
juistheid gedefiniëerd - dat hij in 't geheel niet op zijn taal let en slecht schrijft, bijna
onnoozel van onbeholpenheid en gansch onwelluidend. Zinnetjes als deze (bl. 7):
‘'t Was zoo echt zomer overal. Voor 't raam middenop de' gang wiegelden wat
takken, en de geur van de speelplaats was in de heele school. 't Was anders 'n
oude school; de gang beneden, waar 't geroezemoes van de eerste en tweede was,
was donker en oud. Nu was het stil in de school,.... alleen hoorde je soms wat kouwe
stappen over de' steenen vloer, beneden; maar dan was het weer stil’.
Later is dit anders geworden, is hij het slechts schijnbare van de groote
belangrijkheid dier verbijsteringsmomenten gaan gevoelen en - in ‘Toen Karel alleen
was’ en ‘De Stille avond’ - gekomen tot het noteeren (binnen-in vasthouden) en
beschrijven van momenten, die niets verbijsterends meer hebben, maar waarin de
geest, zeer diep en zeer intens levende, zich daarvan, min of meer plotseling, helder
bewust wordt. Het geestelijk wezen s c h i j n t in zulke momenten binnen in ons, als
een zacht stralende zon, diep in onze ziel gelegd.
De O d y s s e e d o o r R e d e n a t i ë n lijkt mij hierom het hoogste tot nog toe
door dezen schrijver bereikt, wijl hij daarin bewijst op een luchtigen, vaak zelfs
eenigszins studentikoozen, een zeer geestig-luchtigen toon, te kunnen spreken over
dingen die hem vroeger plachten te bezwaren. Dit immers is onze allerschoonste
levensoverwinning, luchtig te kunnen denken, en dus spreken, over zware dingen,
die wij toch ten volle beseffen.
H.R.

‘De vierjaarlijksche’ in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
Reeds lang te voren hadden de dagbladen ons gemeld van zooveel inzendingen
uit Duitschland, zooveel uit Frankrijk, uit Spanje, Italië, Engeland, Scandinavië,
Rusland, ja zelfs uit Japan, dat wij niets anders konden doen dan bij voorbaat alvast
den ijver, de voortvarendheid, de moeite en de volharding der commissie
bewonderen. En komen wij nu het Stedelijk Museum binnen dan zien wij dat de
pers waarlijk niet overdreven heeft. Enorm is het aantal schilderijen, beelden,
aquarellen, etsen etc., dat hier bij elkaar gebracht is.
Of wij het met minder hadden kunnen doen? Waarschijnlijk wel. En of de
buitenlanders, aan wie ongeveer vijf maal meer ruimte is toegestaan dan aan de
Nederlanders, dit wel waard zijn? Hoogst waarschijnlijk niet. Maar toch zijn hier wel
schilderijen, beelden en grafisch werk, dat het groote publiek slechts bij reputatie
kent, en waarvan het wel eens de moeite loont - somwijlen ook niet - het origineel
te toetsen aan de reproducties, die uit binnen- en buitenlandsche tijdschriften een
indruk hebben gegeven.
Het is ondoenlijk om in deze enkele bladzijden een zij het dan ook nog zoo
oppervlakkigen indruk te geven van wat hier aan kunst te genieten valt, wij zouden
dan moeten volstaan met het noemen van namen, waaraan men ten slotte weinig
houvast had. Daarbij komt nog dat de schilderijen niet landsgewijs bij elkaar hangen,
wat het vormen van een overzicht geenzins vergemakkelijkt. Wij willen ons daarom
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beperken tot een enkelen groep, een betrekkelijk klein, maar allerminst onbelangrijk
onderdeel van deze groote kunstpraestatie, het grafische werk.
In de houtsneden, etsen en litho's der jongeren toch is hier een bepaalde bedoeling
te bespeuren, n.l. het materiaal zoo veel mogelijk overeenkomstig zijn aard te
behandelen
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en van de eigenaardigheden daarbij profijt te trekken.
En is het wonder dat de moderne Europeesche kunstenaars, die het houtsnijden
en steenteekenen beoefenen, in de leer gingen bij die virtuosen op grafisch gebied,
de Japanners.
Ziet eens de dierenstudies van Ludwig Jungnickel uit Frankfort, die zoo eenvoudig
en raak met betrekkelijk weinig kleuren het type der beesten aanduiden. Zijn
papegaaien, zijn tijger, zijn flamingo, zijn marabout, ze zijn voortreffelijk. Me dunkt
de commissie voor ‘schoonheid in onderwijs’ moest dergelijke platen in de scholen
ingang kunnen doen vinden; dat ware een goed werk!
Niet ver van Jungnickel - het is alles in de beneden verdieping van het Museum
- hangen pelikanen en flamingo's van Paul Neuenborn uit München. Ze zijn misschien
niet zoo strak, maar daarom toch niet minder fijn. En kort daarbij, houtsneden leken
het mij (de catalogus vermeldt dit niet) van Heine Rath uit Grünewald. Wij mogen
dit misschien wat te Japanzig vinden, maar het is de goede kant der Japanners.
Zijn ‘kersenbloesem’, zijn ‘Ingesneeuwd’, zij zouden van Hiroshighi kunnen zijn, zijn
Dresdener ‘Terrassenoever’, zijn ‘Zomerfeest’, zij hebben de kwaliteiten van grafisch
werk, dat zuiver in zijn aard begrepen is en waarbij geprofiteerd is van de voordeelen
aan het materiaal verbonden.
Zelfs de wijze van drukken is merkbaar; en wie dit zelf wel eens bij de hand gehad
heeft zal weten, hoe meerder of minder inkt, meerder of minder spanning van
ontzaglijken invloed op den afdruk kan zijn.
Ook het werk van Hans Neumann uit München hangt hier in de buurt en het is
even opmerkenswaard als dat der beide voorgangers.
Ik noem u met opzet deze omdat hun werk minder bekend is, minder algemeene
reputatie geniet, anders zou ik natuurlijk niet verzuimen Lucien Pissarro den
Franschen drukker en houtsnijder uit Londen te vermelden, en August Lepère, die
hier zeer goed vertegenwoordigd is, vooral door zijn houtsneden; ook Steinlen en
Chahine zijn goed voor den dag gekomen. Maar van hen ziet men meermalen in
den kunsthandel hier en daar werk, evenals van Josef Pennell en den Zweed Anders
Zorn. Van dezen laatste onlangs nog een omvangrijke etstentoonstelling bij de firma
Erven Dorens te Amsterdam.
Diens landgenoot, de levensblijde Carl Larsson zond behalve fijne en gevoelige
etsjes, een zestal van zijn voortreffelijke aquarellen in.
Dit is werk van een man die zich niet bekommert om futurisme, cubisme, of andere
buitenissigheid, zelfs niet om kunst der idee, en toch, zonder het opzettelijk te willen,
suggereert hij ons zijn eigen denkbeelden, zijn eigen ideeën over het leven, dat zich
rond hem op Sundborn afspeelt. Het is de wereld van zijn kinderen die hij ons doet
zien, waarin de kleine zorgen en de vermaken elkaar afwisselen, maar dit alles toont
hij ons, e n g o e d , zonder eenige tendenz. Hij beeldt het ons af zooals het zich
aan hem, den vroolijken, opgewekten, gezonden natuur voordoet, geneigd als hij
is tot lichten spot met de kleine misères, genietend van het komische in een situatie.
Zijn werk is een uiting zoo frisch en opwekkend dat ik niet na kan laten een ieder
den tocht door de Grafische afdeeling aan te raden, al ware het alleen om Larsson's
aquarellen. Maar er is meer de bezichtiging waard, er hangen ook goede Hollanders;
Etienne Bosch heeft er een mooie groote ets ‘De golf van Salerno’, Harting een zeer
doorwerkte ‘Poort te Amersfoort’, Nieuwenkamp twee groote gezichten op Lombok,
Veldheer o.m. een drietal stevig in hout gesneden portretten, mej. Em. van Kerkhoff
een beschaafde aquarel van twee Javaansche danseresjes. - Voorloopig moet ik
hiermede volstaan.
R.W.P. JR.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

425

Tony van Alphen in Pulchri studio.
De artistieke figuur van Tony van Alphen dankt haar innigste bekoring aan
eigenschappen en belangwekkendheden, die men bijkomstige zou kunnen noemen,
en die toch hier het kenmerkende der persoonlijkheid uitmaken. In de eerste plaats
al dit: zij stierf, nauwelijks 30 jaar oud op een Januaridag 1910 te Bandong in
West-Java. Hier eindigde een vrouwenlot, dat tragisch wordt doordat de levensweg
juist ophield bij het keerpunt, waar vrouwen als zij van ontvangen tot geven komen
en de weelde van het vrouwzijn begint.

TONY VAN ALPHEN, ZELFPORTRET.

Die vroege dood juist op het tijdstip, toen de beloften van haar talent zich tot daden
begonnen te ontwikkelen, verleent een weemoedige aantrekkelijkheid aan haar
fragment gebleven ‘oeuvre’, dat, ofschoon bescheiden, toch de mogelijkheid inhoudt
tot iets grooters, dat niet tot rijpheid heeft kunnen komen. Vlak voor het einde van
haar korten levensweg slaat zij een voor haar nieuwe richting in: het landschap,
waartegenover haar vroegere neiging tot de portretkunst bijna een vergissing scheen;
nu eerst erkent zij vol blijdschap haar echte roeping - en in deze wordende rijpheid,
in de eerste vreugde van den zelfbevredigden kunstenaar moet zij het penseel
neerleggen.... Toch, hoe tragisch dit moge zijn, tevens is hierdoor die zachte
weldoende sfeer van zuivere kuischheid over haar werk gekomen, die het schijnen
doet alsof ze telkens weer verrast is over de ontdekkingen harer eigen oogen,
verwonderd ook over zich zelf, en waardoor ze tot op het laatst in haar werk die
dauwfrischheid van 't jonge meisje bewaarde, dat niets wist van het rijpen der vrouw,
en aan wie de ervaringen harer voortschrijdende artistieke opvoeding niets van haar
eigen ik ontnamen.
Er is hier dus alleen sprake van een fijn meisje en alleen van meisjeswerk. Dat
juist daarom verdient te worden opgemerkt. Want deze liefllijkheid heeft meer eigens
dan een volleerder kunnen. - Geboren op Java, dochter van den resident van Bezoeki
en van een met teekentalent begaafde moeder, kwam zij als klein kind naar Holland
en verriedt reeds door krabbeltjes in de kinderkamer een bijzonderen kijk op lichamen
in beweging, die zij waarnemen kon bij het spelen van haar zusjes. Van meening
dat haar talent voornamelijk in de richting van het portret lag, droeg men haar
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opleiding uitsluitend aan portretschilders op. Hoewel zij tweemaal gedurende vrij
langen tijd het atelier Julian in Parijs bezocht, behield toch in haar eerste werk de
invloed der school van Hubert Herkomer in Londen en van J. Becker en Frits Jansen
op de Haagsche Academie de overhand. Van Jansen leerde zij haar nauwkeurige,
diep ingaande teeken-analyse, van den Engelschman het breed-plastisch neerzetten
van het naakte lichaam in het licht. Eerst later vermengde zich de slanke, teere stijl,
die een paar vrouwelijke naaktfiguurtjes uit haar franschen schooltijd kenmerken,
met invloeden blijkbaar van de groote engelsche
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portrettisten Gainsborough en Romney.
Al hebben ook deze leerjaren haar zin voor een effektvolle houding, voor een
smaakvolle keuze van kleuren en stoffen (die zij vooral daar waar het ragfijne weefsel
een vrouwenhand vereischte, met een aanzienlijke techniek wist te behandelen),
alsook haar gevoel voor een harmonisch geheel in de groepeering belangrijk
ontwikkeld, - toch wogen deze verworven eigenschappen niet op tegen het verlies
van de schuchtere uitingen van haar onbewuste leven; wat daarvan nog overbleef
is het beste deel van haar werk. Nog eer zulke invloeden van buiten mogelijk waren,
in den aanvang van haar studie naar het menschelijk gelaat, gaf ze met haar eerste
tevens haar beste portret. Het is een zelfafbeelding. Tegen een donker gehouden
achtergrond, waaruit een dieprood wazig opkomt, teekent zich de schuchtere vorm
van het jonge lichaam af; de doffe japonschaduw wijkt aan den hals voor een
teergroen weefsel, - het ronde hoofdje met het welige bruine haar in 't zachte licht,
met groote verwonderde oogen, goede, zachte, innerlijk blijde oogen van een kind.
In iedere lijn der fijne teekening, in de zachte overgangen der onbedachte kleuren
en het getemperde lichtspel verraadt zich de vreugdevolle ontroering bij het
uitbeelden en het kostbare genot, dat lag in het ontdekken van eigen bekoringen
en eigen innerlijk leven. Van dit stuk gaat de zeldzame betoovering uit, die ontstaat
uit de vereeniging van halfvolwassen naïveteit en een voorname levenskultuur, die
hier direct voortspruit uit het bloed, den kring en de levensopvatting van het freuletje.
Hier leert men nu eens een naïveteit kennen, die niets gemeen heeft met de
gebruikelijke dorpsche. Een naïveteit van distinctie. Het is waar dat deze kostbare
eigenschap bijna geheel te loor gaat in de Parijsch-Londensche

PORTRET VAN MEVR. VISSER, GEB. VAN RAPPARD.

opvoeding. Maar zelden gebeurt het nu, dat ergens de schouderlijn van een halfnaakt
figuurtje, het profiel van een kind met de typisch-lieflijke uitdrukking van droomerige
verdieptheid in zijn spelletje, de zachte glans in het oog van een zuster, getuigt van
den onmiddellijken, in het intieme der dingen verdiepten aard der schilderes. Maar
de natuurlijke distinctie blijft: zij geeft blijk van verwantschap met haar modellen, die
uit de hoogere maatschappelijke kringen zijn, overtuigend - zonder uiterlijk vertoon.
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Hiertoe behoort vooral het portret van Mevrouw van Wassenaer van Catwijk en
dat van Mevrouw Visser in den Haag, die ten duidelijkste bewijzen hoe juist en
levend de kunstenares fijne, bleeke vrouwenhuid wist te schilderen. Zij streeft nu
klaarblijkelijk naar mattere kleurharmonieën, de stemming wordt bij voorkeur gezocht
in den toon van oude verbleekte gobelins op den achter-
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grond. Waar uitgesproken accenten gekozen worden (zooals in het blauw tegen
groen gestelde pastelportret van haar zuster) geraakt zij gemakkelijk tot een maar
vaag bewust effekt. Daarentegen heeft zij - en dit contrasteert met haar op het
zachte aangelegde persoonlijkheid - de schuchtere plastiek en de beperking tot het
fijngebouwde vrouwelijke opgegeven: een mannelijkbreede trek, klaarblijkelijk van
Herkomer afkomstig, doet nu dikwijls vreemd aan. Hoezeer zij zich van tijd tot tijd
nog behagelijk liet gaan in haar aangeboren zin voor het fijne en teere, toonen ons
enkele miniaturen, die geheel in den stijl dezer techniek, toch door de uitvoering de
vrouwelijke hand verraden, en in de diep-ingaande karakteriseering door detailwerk
de konsekwente toepassing van Jansens teekenmethode.

ALLÉ MET BLOEIENDE BOOMEN OP JAVA.

Het is wel bijzonder: haar portretwerk, waarvoor zij een geregelde opleiding had
ontvangen, waaraan voornamelijk zij haar krachten wijdde, en dat zij opvoerde bijna
tot het voor haar bereikbare, scheen toch - op enkele uitzonderingen na - ten slotte
van minder waarde, vergeleken met de landschappen, die zij uit liefhebberij
schilderde, door haar vroegen dood belet, daarin meer te geven dan dilettantenwerk.
Zij was tot het landschap gekomen door haar stillevens, bij voorkeur bloemen,
waarin, evenals in kinderkopjes, zich haar stille meisjesnatuur zoo gaarne verdiepte;
wij hebben twee stukken van haar, Irissen en Chrysanthen, even mooi van toon en
kleur als van schikking. Eerst in Lausanne, later in de omgeving van Haarlem en
Cleef boeiden haar zonsondergangen boven het water, het dichte boomengroen
rond den zilverig-matten vijver, zich spiegelende wolken en luchten, altijd iets rustigs,
nooit geweldige effecten. Maar dat alles blijft voorloopig slechts verpoozing, die 't
penseel der portretschilderes zich van tijd tot tijd gunde. En toch is het een toevlucht
tot zich zelf. Dit wordt zij zich eerst volkomen bewust door de reis naar Indië, een
paar maanden voor haar dood. Zelf maagdelijk, betreedt zij deze maagdelijke wereld,
ontvankelijk voor iedere openbaring en genietend van alle wonderen. De rijstvelden,
de majestueuse vulkanen van Java, oeroude alleën met blauwbloesemende
boomreuzen, het breede licht- en schaduwspel van het oerwoud, de rijke, sombere
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kleur- en vormenpracht in zijn eeuwige schemering, de vreemde bewegingen der
vrouwenlichamen bij hun moeilijke bezigheden - dat alles boeit haar helder
beschouwend oog met een verrukking, die haar ongeoefende hand niet volkomen
weet
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weer te geven, maar die toch het schuchtere pogen innig doorstraalt. Anders dan
bij Frederik du Chattel, in de techniek verre haar meester, biedt zich hier het
exotische als het zuiver natuurlijke aan - en van daar die bijzondere bekoring. Het
vraagstuk, hoe het tropische landschap den kultuurmensch van onze zone in de
kunst nader te brengen is, wordt hier enkel aangeraakt, niet opgelost. Maar men
zal ook dit pogen naar waarde weten te schatten, wanneer men bedenkt, dat haar
geen tijd overbleef het instinctief zoo zuiver gevoelde tot schoonen vorm te brengen.
Een aquarelletje, voorstellend een dicht gebladerte aan den bruinen wegrand in
de straling van den zuidelijken hemel, zonder eenige pretensie en zonder inmenging
van het europeesche, is een stuk natuurschoonheid, dat wel het exotisch karakter
bewaard, maar het ons vreemdsoortige verloren, en zoo iets vertrouwelijk-intiems
gekregen heeft.
Alles te zamen genomen: Moge ook hier de kunstenares in haar feitelijke
praestaties niet tot het geven van iets kompleets zijn gekomen, over blijft toch afgezien nu van den mensch en het meisje - in die laatste pogingen tot weergave
van het exotische landschap iets van waarde, ook al kan dit in niet veel meer bestaan
dan in een prikkel voor den Hollandschen schilder der toekomst. En ten slotte: de
hooge schilderkunstige kultuur in Nederland demonstreert haar uiterste grenzen,
haar sociaal aanzien niet zoozeer aan haar enkele, hoogst-uitverkoren individuen,
als wel aan haar talrijke, door velerlei oorzaken niet tot rijpheid gekomen zoekers.
Van hen moge hier het voorbeeld van Tony van Alphen getuigenis afleggen.
Maart 1912.
DR. MAX EISLER

Anton Dirckx in de kunstzaal ‘De protector’ te Rotterdam.
De eerste gedachte, die opkomt; de eerste indruk, dien men ontvangt, bij het zien
van deze dik met verf opgelegde landschappen, is, dat dit werk alleen te zien is,
alleen gezien kan worden, bij de juiste verlichting, n.l. bij licht dat recht op het doek
valt. Het is met zoo dikke verfpropjes geschilderd, dat deze hier en daar bij sliertjes,
zelfs bij stukjes naar beneden hangen. Al deze verhooginkjes, werpen, hetzij bij
bovenverlichting, hetzij bij zijdelingsche, schaduwtjes op het doek en bewerken dan
hierdoor juist het tegenovergestelde van hetgeen zij beoogen, hetgeen hun eenige
doel is, n.l. met kracht zonlicht te scheppen. Werpen zij dus schaduw, dan
vermoorden zij zichzelf.
Men beginne dus met dit werk naar eisch te plaatsen en ver verwijderd van den
toeschouwer, dan treft de kracht, waarmee hier het zonlicht, de sterke kleur, de
atmosfeer, is uitgedrukt. ‘La richesse des fleurs,’ de titel van een der schilderijen,
kenschetst deze werken. We vinden er den rijkdom der natuur in uitgedrukt; den
rijkdom van het bloeiende voorjaar, van den gloedvollen herfst, van de verwarmende,
late namiddagzon, van het kleurige zuiden. We zien bedden hyacinten en tulpen,
perken azaleas, tuinen vol bloeiende zaadbloemen, wegjes tusschen bloeiende
heesters.
Als schildering is het werk niet lenig, niet gevoelig; de verf is stug op het doek,
vooral soms op een voorgrond korsterig; een schaduwvlak op het pad, staat leelijk
tegen het lichtvlak geschilderd, een boomstam heeft geen gevoelige teekening, het
groen is leelijk tegen de lucht aan gezet. Slechts hier en daar treft in de lucht, of in
het verschiet een gevoelige behandeling. Alles is opgeofferd om met kracht de vizie
te uiten.
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Het mooiste zijn de herfstdoeken en de schilderingen uit het zuiden, waar het
warmgele, het warm verbrande, het blond-zonnige in is; waar de sterke zon
diep-blauwe schaduw geeft, welke sterk contrasteert tegen het zonnige. Is deze
kleurenrijkdom er niet, doch een koel-blonde toon; zou de stemming het moeten
doen; dan blijkt Dirckx fletsch, mat en slap.
A.Z.
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Tentoonstelling van kantwerken in de kunstzaal Kleykamp.
Deze tentoonstelling heeft zeer veel belangstelling gewekt en de samenstelsters:
Mevr. Kleykamp, Mej. A. van Bergen, Directrice, en Mevr. v.d. Meulen-Nulle,
oud-Directrice der Koninklijke 's Gravenhaagsche Kantwerkschool kunnen met het
verkregen resultaat zeker tevreden zijn. Tot de groeiende belangstelling voor deze
aloude kunstindustrie, die door verschillende omstandigheden op den achtergrond
geraakte, heeft ongetwijfeld de Kantwerkschool het meest bijgedragen. Maar ondanks
deze thans weer meer en meer oplevende belangstelling, zullen er nog wel veel,
zeer veel vrouwen, zelfs uit de voorname wereld, gevonden worden die met allerlei
goedkoope surrogaten tevreden zijn en eerder bezwaar hebben tegen het dragen
van valsche juweelen dan van onechte kant.
Dit is toch zeer te betreuren, daar het hier een der voornaamste versieringen voor
vrouwenkleeding geldt, en de smaak er voor ten nauwste samenhangt met de
waardeering van schoone vrouwenkleeding in het algemeen. De onverschilligheid
ten opzichte der kleeding is grooter dan men denkt, want het gaat niet meer om de
kleeding zelve, maar om het nauwgezet volgen der heerschende mode. Tusschen
de verwarrende sprongen der mode, door de groot-textiel-industrie beheerscht, is
er geen plaats voor zelfstandige keuze, en die grillige en onverwachte wendingen
laten ook geen tijd tot persoonlijke conceptie. Op enkele uitzonderingen na, is alles
berekend op schijn-, op tooneeleffect; het moet er maar wat op lijken, straks komt
er weer wat anders. En zoo is ook de machinale kantproductie het gewenschte
middel geworden om aan al deze modewendingen te voldoen, daar echte kant
hiervoor te veel tijd en geld zou kosten. Het gaat er mee als met zoo velerlei
surrogaten, het veelvuldig gebruik er van heeft den smaak voor het echte product
verdrongen. In deze omstandigheden behoorden er moed en opoffering toe, om te
trachten deze aloude kunstindustrie weer tot bloei te brengen.
Onder de verschillende inzendingen op deze expositie behooren zeker allereerst
die van H.H.M.M. de Koningin en Koningin-Moeder genoemd te worden, verder de
merkwaardige inzendingen van Jhr. E.H. v. Loon, Monseigneur B.H. Klönne, Gravin
v. Bijlandt, Douarière Melvil van Lynden, 't Kunstnijverheids-Museum te Haarlem
etc. De meeste der ingezonden specimina dateeren uit de 18e en 17e, verder is er
veel Brusselsche uit de 19e eeuw. Doch ook van nieuwe kant, vervaardigd ter 's
Gravenhaagsche kantwerkschool, zijn uitmuntende proefstukken te zien.
R. HAMBURG-SAUER.

Twee kunstenaren der idee.
Zijn wij inderdaad die kunst te wachten, waarvan de ‘kunstenaren der idée’ in
woorden en daden roemen, en was de jong gestorven van de Wall Perné een
baanbreker? Ziehier twee vragen, die zich opdoen bij een bezoek aan zijn expositie,
waartoe we genood worden door de oprichting der genoemde vereeniging, en door
de daad van piëteit die deze hulde aan het ontijdig gestorven medelid is. Ze dienen
afzonderlijk beantwoord, want ze zijn in wezen niet zoo innig verbonden.
Het antwoord op de eerste moet noodzakelijk voorzichtig zoo niet ontwijkend
klinken. Want het kán altijd zijn dat er éénig verband zal bestaan tusschen de
onweerhoudbaar naderende minder individualistische kunst, en het litterair-getinte,
tot dusver niet zeer levensvatbaar schijnende meer romanesk dan juist romantisch
doen van deze groep schilders. Maar het is zeker n i e t waar - ik zeg het gaarne
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zacht en zonder kleineering, maar met vastheid - het is zeker niet waar dat in Gust.
van de Wall Perné's artistieke nalatenschap vele aanwijzingen zouden zijn van
nieuwe paden.
Ik gevoel, dat hij een man van peinzers
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aard en dichterlijke tendenzen is geweest, en ik weet dat hij een schier simpel
gesteld, in zijn eenvoud sympathiek geschrift uitgaf, maar in den illustrator, den
schilder, den vercierder dien ik hier weder ontmoet, kan ik alweer geen kunstenaar
met eigen visie of wat nagenoeg hetzelfde is, een zich in alles openbarende
persoonlijkheid ontdekken. Ik wil hierbij niet te lang stilstaan. Voor hem die weet
wat er aan illustratieve boekverciering in de dertig laatste jaren is gepraesteerd, is
er in dat deel van v.d. Wall Perné's werk zeer weinig van zulk een eigen
persoonlijkheid te vinden. Er zijn illustraties die aan Crane doen denken, andere
die van een ietwat verslapten Batten schijnen, de eigen vormnoties en de eigen
vinding van den teekenaar waren te vaag dan dat hij met die overgenomen middelen
toch nog belangwekkends zou hebben bereikt. Zoo is dan alles van een betrekkelijke
kunstigheid, maar van expressie onbeheerscht, en zoo lijkt het alsof den beeldenden
kunstenaar toch te weinig verbeeldingskracht en te weinig kunnen dienden om den
idealistischen mensch te doen bereiken dat, waarnaar hij reikte.
Bij den schilder komt er dan nog bij een gemis aan zin voor kleurexpressie, zoodat
die visioenen als van den dag en den nacht, een zwarte en een witte vogel, die
landschappen, die zeeën met een naakt vrouwtje, intentionisme blijven, waarbij men
te veel aan het verzinsel denkt, te weinig wordt getroffen door een beeld van
bepaalde duiding, van zekere houding. Soms is de kleur vaal, zooals in de genoemde
werken, vaal en inhoudsloos, elders, als in het Drinkend Hertje, bonter, maar ook
dit schijnt een met meer ondernemingsgeest dan overtuiging gedaan probeersel
dat wij trouwens nergens herhaald zien. Een groot schilderij ‘Het zwijgen der sterren’
geeft beter weer wat de kunstenaar bedoeld kan hebben dan een van de anderen,
maar tot iets zoo grootsch en mystieks als de naam aanduidt, is het bij verre niet
gekomen.

ODILON REDON ‘OHANNÈS’.

***
Om nu maar tegelijkertijd die ongeroepen en niet gansch smaakvolle oprechtheid
te vermijden, welke zich etaleert ten koste van niet verwezenlijkte goede bedoelingen,
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en de nog meer onnutte overdreven heuschheid tegenover den dood, wil ik u even
bij een ander (niet aangesloten) kunstenaar der Idée brengen, naar Odilon Redon
van wien eenige schilderijen dezer dagen door de Haagsche firma Artz en de Bois
te Amsterdam in het Modelhuis waren geëxposeerd.
Zeker, ze is een gansch andere, de Idée van Odilon Redon, dien we hier vooral
door zijn litho's kenden, dan die van dien
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armen Van de Wall Perné.... Deze laatste was vooral in zijn schilderwerk dan toch
altijd nog meer verwant aan de Duitsche neo-romantische dichters en aan zeer
enkele sprookjes-schilders uit dat land, met hun zachtmoedige diepzinnigheid en
hun desnoods geforceerde naiveteit.
In Odilon Redon voelt men veeleer een drukkende overcultuur, die echter geen
weekeling knelde, maar een kunstenaar van verfijnde kracht en van subtiel kunnen.
De klemmende neurose zelf in beeld, fascineerend, dwingend. Een kunst van woest
broeiende dreiging soms, van weelde in zwoele stemmingen, doorschokt van wreede,
grootsch-wreede dissonanten, krijschend, gril. Een kunst die u aangrijpt en vastgrist
als met basilisken-blikken, eenzaam, melancholiek en fel. Hier is het coloriet één
met de expressie, ja soms is het alle expressie, en deze monsters in azuren golven
aanstuwend op bloedroode riffen, deze sphinxachtige vrouwen, deze gruwelplanten
en spookdieren, allen hebben de bontheid en de nijpende bedwelmende verven
gemeen met een gluipend reptiel. Als met onontkoombare vangarmen grijpt ze ons,
deze sonore schilderkunst, en doet ons ondergaan dienzelfden schier verrukkenden
angst, dien Poe's schoonste vertellingen opleggen.
En ik wilde in overweging geven, of in dit feit niet een duiding ligt welke wij niet
mogen loochenen en verwaarloozen, en wel deze, dat wat Redon's passievolle
kunst ons zegt, ook daarom - en niet enkel en alleen omdat hij een groot talent is ook daarom tot ontroerende vormen groeien kon, omdat dit sentiment van
hypochondrie er althans werkelijk een waarachtig is, onzen tijd en zijn menschen
eigen - en die vredige inkeer, die zoete droomerij der anderen, hoe sympathiek ook,
vooralsnog voor de helft pose. Dit schijnt een leelijk zeggen, maar misschien wekt
het den een of anderen talentvollen kunstenaar der (en met) idee op uit een
zelfgenoegzamen dommel. Zoo zij het.
C.V.

Grafisch werk van R.N. Roland Holst.
Roland Holst, wiens eerste litho's, Anangké, Helge's intrede, Laarder meisjes, hem
deden kennen als een fijn en gevoelig steenteekenaar is na zijn muurschilderingen,
vaster en beslister, meer.... decoratief in zijn werk geworden.
Zijn aanplakbilletten voor ‘het Tooneel’, zij deden hem niet alleen kennen als
kunstenaar met een sterken wil, met een overtuiging die niet licht aan het wankelen
te brengen is, maar tevens als een kunstenaar die zonder juist ornamentaal in zijn
werk te zijn, de decoratieve eischen in figuratie en versiering, in letters en beeld
weet te eerbiedigen.
En er is eigenlijk wel iets prettigs in, nu eens een decoratief kunstenaar te
ontmoeten die niet altijd zijn figuren, zijn motieven in een driehoek, vijfhoek, zeshoek
of ander meetkunstig figuur wringt. Wij zullen de laatsten zijn om de belangrijkheid
van de geometrische ornamentatie te ontkennen, maar dan moet die zijn zooals de
Arabieren, de Japanners, de Kelten dat deden. Evenmin verwerpen wij het tot
ornament verwerken van plant- of diervorm, van het menschbeeld zoo noodig, doch
zoo hierin niets persoonlijks zit, zoo dit een recept wordt, dàn,.... ja dan wordt dat
goede.... vervelend.
Holst nu is uit den tijd van vóór de versieringen-op-systeem, zijn werk toont daarom
meer verwantschap, in beginsel, met dat van decoratieve kunstenaars als Puvis de
Chavannes bijv. Niet dat zijn teekeningen of schilderijen er aan herinneren, maar
zij hebben er iets mee gemeen in de wijze waarop beiden een vlak versierden,
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hoewel toch aan Holst's werk daarenboven de stroomingen der twintigste eeuw
merkbaar zijn.
Ziet bijv. zijn billet voor de Centrale arbeiders-, verzekerings- en depositobank,
dat van indeeling, van verhouding, van
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lettergroepeering, en kleur, al een zeer goed specimen is. Het bruin, blauw en goud
maken het ding tot een aangename kleurharmonie; terwijl het hoofdwoord, in een
ornamentatie gevat, en de tekst onderaan, tot het midden figuur, den steen
aandragenden man, in goed evenwicht staan.
Een andere litho van Holst uit den laatsten tijd een boogschutter op het omslag
van het feest voor de A.N.D.B. getuigt van een zelfde opvatting. Het figuurtje vult
hier geheel het middenvak, waar onder en boven de tekst in ornamentatie gegrepen
is. Het figuur en de actie ervan symboliseeren hier tevens, waar het om gaat.

OMSLAG VAN DEN CATALOGUS DER AFDEELING NEDERLANDSCHE KUNSTNIJVERHEID OP DE
IDEAL-HOME EXHIBITION TE LONDEN.

Zoo ook het omslagje voor de catalogus der Nederlandsche
Kunstnijverheids-afdeeling op een Ideal-Home-exhibition. De voorstelling werkt hier
reeds eenigszins suggestief op den aanschouwer. Die man en vrouw bij den haard,
die lichtende kaarsenkroon aan de zoldering, ze geven reeds een idee van
huiselijkheid. En daar buiten zien wij boven het dak de duiven vliegen, terwijl ter
weerszijden van het huis korenschoven en bijenkorven, op een zekeren welstand
wijzen.
De eigenaardigheid dat de meeste Hollandsche huizen op palen in het water
gebouwd zijn, verwerkte Holst door een rand met zwemmende vischjes tusschen
de palen, onder zijn compositie aan te brengen.
Van bouw en opzet, maar vooral van kleur, (ook bruin met blauw-goud) is dit
omslagje een goed type, van een decoratieve versiering, die geheel aansluit in de
lijn van Holst's muurschilderingen.
Nu wij toch eenige der jongste litho's van Holst bespreken, willen wij ons deze
gelegenheid niet laten ontgaan om even te wijzen op een paar andere, n.l. omslagjes
voor ‘De Architect’, waarvan vooral dat met een geknield vrouwenfiguurtje bijzonder
beschaafd van kleur en compositie is. Het figurale middenstuk vormt hier een
uitstekend geheel met de tekstgroepeering onder en boven. Ook het lijnensamenstel,
dat van goede vinding is, verloopt sierlijk tot een rijke vulling van het vlak.
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Waarlijk dit is niet een van de minste stalen van Roland Holst's decoratief werk
van den laatsten tijd.
R.W.P. JR.
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MATER AMABILIS, NAAR SCHILDERIJ VAN JAKOB SMITS.
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Jakob Smits, door Jan van Nijlen.
Dat men bij de ontleding van het werk eens modernen kunstenaars er steeds
onvermijdelijk toe genoopt wordt diens geestelijke verwantschap met vroegere
artiesten te onderzoeken lijkt, bij oppervlakkige beschouwing, een bewijs voor het
gemis aan levenskracht van de hedendaagsche kunst. Wel beschouwd is dit

JAKOB SMITS.

nochtans niet zoo. Men kan toch niet, naar ik meen, abstractie maken van den
overweldigenden invloed, die uitgaat van de werken der oude meesters en beweren
dat een kunstenaar, om origineel te zijn, zich niet de ontzaggelijke techniek van
vroegere artiesten trachten mag eigen te maken om zijne persoonlijke visie te
verbeelden. Dit hoeft geen betoog. Maar het eigenaardige verschijnsel, hetgeen
werkelijk wèl een bewijs is van de weinig origineele levenskracht der moderne
schilderkunst, ligt niet het in feit zelf, dat een kunstenaar onder invloed staat van
ouderen, maar wel in den aard van dien invloed.
Van welke moderne kunstenaars kan en mag men verklaren dat zij beïnvloed
worden door een Rembrandt, een Vermeer, een Breughel? Uiterst zelden heeft de
kritiek op grond van eenige zekerheid dit mogen beweren. Maar wel kan men
dagelijks lezen, dat die of die schilder beïnvloed wordt door een ander modern
meester, wiens werk wellicht zeer voortreffelijk is, maar nochtans niet op ééne lijn
kan gesteld worden met de machtige producties der oude kunst. Overigens in de
meeste gevallen zal zijn werk in waarheid maar dàn goede kunst mogen genoemd
worden, wanneer het den invloed ondergaan heeft van het door de eeuwen heen
erkende meesterschap der ouden. Men begrijpt, wanneer zulk een kunstenaar op
zijne beurt een zekeren invloed uitoefent, deze alleen het uitgangspunt kan zijn van
werken die slechts een zwakke schaduw zullen zijn van het door hem erkende
ideaal; daaruit spruit eene tweede- en derdehandschkunst, waarin de krachtige
persoonlijkheid van den ouden meester, die achtereenvolgens door twee
temperamenten wordt begrepen, verwatert tot eene alles aan den schijn opofferende
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uiterlijkheid. Zoo worden, bijvoorbeeld, tal van hedendaagsche vlaamsche en
hollandsche schilders beïnvloed door zekere fransche impressionnisten, die alleen
maar werk geleverd hebben van werkelijke kunstwaarde, doordat zij de oudere
vlaamsche en hollandsche schilders met eenige liefde hebben bestudeerd. Dit zien
de meeste moderne kunstenaars over het hoofd en zij bewonderen liever de zeer
knappe leerlingen dan de origineele meesters, wier werk zij dagelijks in de musea
voor
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oogen hebben. Waartoe toch die nuttelooze omweg?
***
Bovenstaande schreef ik maar alleenlijk hierom, omdat Jakob Smits een der weinige
schilders is die, wars van alle moderne getheoriseer, alleen de ouden als hunne
meesters erkennen en dan ook in hun werk die ongeëvenaarde oude kunst trachten
te benaderen. Zulke zijn zeldzamer dan men wel zou durven denken, en meestal
wordt hunne waarde niet begrepen, doordat de smaak te dilettantisch is, te eenzijdig
modern, zelfs bij het intellectueele publiek. De smaak is onder dit opzicht zoo
bedorven, dat men voor revolutionnairen aanziet, degenen die in den waren zin het
meest traditionneel zijn.
Wat hebben toch, in 's hemels naam, die kunstformules, zooals realisme en
impressionnisme en wat weet ik al, te maken met groote, superieure kunst? Denkt
men aan zoo iets, staande voor een schilderij van Rembrandt, Vermeer of Fabritius?
Neen, nietwaar? En begrijpt gij niet hoe zij onvermijdelijk verdwalen moeten, die
blinden, die een schilderij beoordeelen volgens hunne bevooroordeelde en
onfeilbaar-gewaande esthetiek? Het werk van Jakob Smits schuift al die theorietjes
terzij en vraagt enkel beoordeeld te worden volgens het bekomen resultaat. Gansch
het werk van dezen kunstenaar - en het is belangrijk - is slechts ééne poging, ééne
betrachting om het allerhoogste te bereiken, een sprank te vatten van het onsterfelijk
licht, waardoor een Rembrandt of een Vermeer de zinnelijke wereld herschapen
hebben in eene onstoffelijke werkelijkheid. Ik zeg: gansch het werk van Jakob Smits
is slechts een pogen. Dat is zoo. Maar die poging, die niet het machteloos en
wanhopig nabootsen is van eene a priori meesterlijk beschouwde kunst, maar het
werk uit innig meevoelen en begeesterende liefde gegroeid, van iemand die een
schijn heeft gezien van het eeuwige licht, die poging is van eene veel grootere kracht
en veel edeler hoedanigheid dan het uit eigen of toegepaste theorieën geboren
werk van welk modern kunstenaar ook!
Indien er tusschen de hedendaagsche schilders nog enkele zijn, die men koloristen
noemen mag, is Jakob Smits voorzeker één dier zeldzamen. Het koloriet, de grootste
eigenschap van alle meesters, is de eerste en meest treffende hoedanigheid van
zijn kunst. Zonder uit te wijden over de eigenaardige techniek van Jakob Smits wat niet passen zou in deze eenvoudige schets zijner artistieke persoonlijkheid weze het voldoende er op te wijzen hoe in elk zijner werken eene poging ligt naar
evenwicht, dat van gansch het schilderij één rijke harmonie maakt. Niet eene
eentonige harmonie, eene harmonie die alleen synoniem is van afwezigheid van
storende en schreeuwende kleuren, geene ‘symphonie en gris’, of ‘symphonie en
bleu’ bijvoorbeeld, zooals vele impressionnisten er ons te zien geven, maar eene
veelkleurige, tintelende en toch niet schetterende harmonie van de meest essentieel
verschillende tonen, die verkregen is dank aan de zuivere waarde der kleuren in
verband tot elkaar en aan den overgang dezer kleuren tot een evenwichtig geheel.
Dit is voldoende om te doen begrijpen, dat zijn werk noodzakelijk streeft naar
synthesis, die het kenmerk is van alle goede kunst.
Zoo in het landschap, bijvoorbeeld. Jakob Smits heeft er vele geschilderd, die op
eene treffende wijze het karakter der door hem behandelde streek weergeven. Die
streek is het noorden der provincie Antwerpen, het Kempenland met zijne schijnbaar
eentonige maar zoo kleurrijke heide en dennenbosschen, zijne water- en zandvlakten,
zijne oude schuren en hoeven. De schilder kent dat land, hij heeft het gezien onder
elk oogpunt, op elk oogenblik van 't jaar, hij heeft het doorvoeld, hij draagt het in
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zijn geest en hart. Veronderstellen wij nu dat hij het uitzicht van dit land wil schilderen.
Hij zal niet, volgens de thans heerschende
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mode, één enkel uitzicht van dat land trachten weer te geven, het beeld van één
uur, één oogenblik; hij zal geen impressionnisme geven, want dit zou onvolledig
zijn. Hij zal om het even een zomer- of winteruitzicht schilderen, maar het schilderij
zal u niet eerst en vooral treffen door het geschilderde oogenblik of seizoen, die
slechts bijzaak zijn

MOLEN BIJ MAANLICHT. VERZAMELING DELLOYE

- ORBAN, BRUSSEL.

voor den schilder, maar door de synthetische waarde, door het karakter der streek.
Zal men dit beter begrijpen met een voorbeeld? Rembrandt's ets ‘De drie boomen’
b.v. of Hobbema's ‘Laan van Middelharnis’, waarvan men getuigen kan, dat zij de
synthesis zijn van vele natuuroogenblikken ter zelfder plaats waargenomen, zóó
dat men zich zonder veel moeite hetzelfde landschap onmiddellijk voorstellen kan
in den Herfst, den Zomer en den Winter. Dit vermag het hedendaagsch
impressionnisme niet, daar het in plaats van synthesis, analyse is.
Weinig kunstenaars vermochten het landschappen te schilderen, die zulke
volledige synthesis geven van een land, als de hollandsche schilders der XVIIe
eeuw. Ik beweer niet dat Jakob Smits in zijne landschappen die onovertrefbare
volmaaktheid bereikt, maar zijn werk is tenminste een pogen in dien zin - wat reeds
op zichzelf eene helderziende kracht is - en toont aan hoe intiem hij doorgedrongen
is in de zuiver-klassieke opvatting van het landschap.
Dit streven naar synthesis, naar alomvattendheid, is hetgeen het eerst treft in een
schilderij als M o l e n b i j M a a n l i c h t (verz. Delloye-Orban, Brussel), d e W i t t e
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W o l k of G o u d e n A v o n d (verz. L. Franck, Antwerpen) en tal van anderen. De
M o l e n b i j m a a n l i c h t is onder dit oogpunt bizonder karakteristiek; het schilderij
is niet groot: een strookje grond slechts met een molen links, een weg ervoor, enkele
boerenwoningen in de verte en daarboven

JONGE MOEDER. EIGENDOM VAN DEN HEER CH. FRANCK TE ANTWERPEN.

de volle maan in eene zwaar-bewolkte lucht die bijna gansch de oppervlakte van
het doek beslaat. Maar welk reusachtig werk door zijn indruk! Een gansche streek,
een gansche wereld ligt hier in den wijden maannacht. Diezelfde illusie van
grootschheid geven de meeste zijner landschappen, die onovertroffen poëma's zijn
van licht en kleur. Met dezelfde liefde, dezelfde zucht naar synthetische uitdrukking
schildert hij, naast de streek, hare bewoners, de kempische boeren. Deze, men zal
het toegeven, zijn geene gecompliceerde onderwerpen die leenen tot psychologische
subtiliteiten, zoomin als eertijds Breughels vlaamsche boeren. Maar wie zou men
na dien grooten vlaamschen meester kunnen noemen die Jacob Smit evenaart in
het conterfeiten dezer rustieke wezens? Nemen wij tot voorbeeld (ik moet mij
beperken in het opnoemen van des schilders werken, daar deze zoo talrijk zijn en
zoo verspreid dat het catalogeeren ervan alleen een aanzienlijk werk vereischen
zou) nemen wij, zeg ik, deze drie meesterwerken: J a n C a e r s (verz. Schmalzigaug,
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Antwerpen), d e v a d e r v a n d e n v e r o o r d e e l d e (museum, Brussel) en D e
o u d e e e n z a m e (verz. Speth, Antwerpen). Het zijn werkelijk typische schilderijen!
Het profiel van Jan Caers verschijnt in eenvoudige lijn tegen de prachtige kleur van
een witten muur. Het lichaam buigt een weinig voorover, de eeltige handen rusten

DE SPINSTERS.

op de knieën. Het ziekelijke, moedelooze hoofd met het scherpe, uitgeteerd gelaat,
en het doffe oog starend zonder doel, zijn van een diep doordringend realisme,
wiens tot in het uiterste gedreven soberheid van conceptie en uitvoering het summum
der ontroering bereikt. Het is een portret, zoo ge wilt, maar het is veel meer nog;
het is een boer, het is de boer, de afgesloofde arbeider uit de Kempen.
Zoo is evenzeer D e V a d e r v a n d e n v e r o o r d e e l d e uit het Museum van
Brussel eene prachtige uitdrukking, niet zoozeer van een individueelen
gemoedstoestand, dan wel de concentratie in één individu van een algemeen
abstrakt menschelijk gevoel. Ook die O u d e e e n z a a t , die oude man zittend op
het lage stoeltje in de eenzame keuken bij den haard, zou men misschien enkel
kunnen beschouwen als een rijkkleurig interieur - en dat is het voorzeker - maar
tevens openbaart ons dat schilderij het wezen der streek en de ziel harer bewoners.
Eén zelfde hoedanigheid kenmerkt deze drie schilderijen: eene uiterste soberheid
en de intensiteit der onvergetelijke kleurenharmonie. Wat ik hooger zei over de
uitdrukking van het synthetisch leven der boeren past zich ook toe op werken als
het bekende schilderij uit het brusselsch mu-
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seum H e t S y m b o o l d e r K e m p e n , d e l e e r l i n g e n v a n E m m a ü s en
de reeks prachtige moedertypen zooals M a t e r a m a b i l i s . Deze zijn alle werken
die weer, hoewel ditmaal op gansch andere wijze, het schoone Kempenland en
zijne bewoners verheerlijken. Een groot aantal etsen en krijtteekeningen kan men
daar ook bijvoegen. Hoe karakteristiek en overwegend ook, is deze verheerlijking
van het land slechts ééne zijde van het veelomvattend talent van Jakob Smits; deze
kunstenaar heeft niet één bepaald genre waarin hij uitmunt, maar - en dit heeft hij
met de groote meesters gemeen - hij levert prachtig werk in elk genre: landschappen
en bijbelepisoden, interieurs en portretten. Tusschen deze laatste noem ik als
bizonder merkwaardig: D e J o n g e n m e t d e n s t o k (verz. Philippson, Brussel)
V r o u w e n p o r t r e t (verz. van Minister Beernaert, Brussel) M e i s j e s p o r t r e t
(verz. F. Franck, Antwerpen) K o b e en M a x (verz. van Nieuwenhuyze, Antwerpen).
Al deze portretten munten uit door hun weelderig koloriet: het zijn onvergelijkelijke
kleurenpoëma's.
***
Al heeft Jacob Smits niet geschilderd volgens een nieuw esthetisch inzicht, geen
nieuwe theorieën verkondigd, maar zich steeds zeer streng gehouden in princiep
aan de onverbeterlijke techniek der oude meesters, toch is zijn werk van eene
machtige personaliteit. Het moet dus geene verbazing wekken wanneer ik hier
bestatig hoe het optreden van dezen kunstenaar met wantrouwen en spot werd
begroet en hoe hij nog tot heden toe door de koude akademiekers aangezien wordt
als een revolutionnair - hij wellicht de meest traditionneele volgens het gezonde
koloriet der ouden. Hij deelde, onder dit opzicht, het lot van dien anderen zoo lang
miskenden kolorist James Ensor, wiens werk in dit tijdschrift naar verdienste werd
gehuldigd door Ary Delen. Het optreden van Jakob Smits was overigens even
verbazend als dit van den oostendschen kunstenaar. Geboren in 1857 te Rotterdam,
heeft hij reeds een verleden van verbazende productieve kracht achter zich.

JONGENSKOPJE.

Na een verblijf in München en eene studiereis van een paar jaren in Italië vestigt hij
zich in 1889 in het hartje van de Kempen, waar eerst zijn kunstenaarstemperament
tot zijne volste uiting komt. In de eerste periode van dit rijk kunstenaarsleven vinden
wij een vrij groot aantal symbolistische werken waarin men reeds die kleurenpracht
ontdekt die later nog aan intensiteit winnen zal, naarmate zijne visie evenwichtiger
wordt en klaarder. Bijna tegelijkertijd zoekt zijn temperament in eene andere richting:
het synthetisch landschap. Zijne werkkracht neemt eene verbazende uitbreiding.
Verscheidene tafereelen uit het leven van Christus dagteekenen van uit dien tijd,
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samen met eene reeks portretten en tal van interieurs, zooals die wonderlijke
S p i n s t e r s , en die L e z e n d e m e i s j e s .
Deze tafereelen zijn niet zeer talrijk, maar verdienen om hunne eigenaardigheid
eene bizondere melding. Het is het leven van Christus verplaatst in de Kempen.
Een oude boer die naast een kar loopt, waarin
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een vrouw zit met een kind, en het paard bij den teugel neemt om het leiden door
den zandigen boschweg, verbeeldt de V l u c h t n a a r E g y p t e (verz. Serigiers,
Antwerpen); in de M a t e r D o l o r o s a - Maria die het hoofd van den dooden
Christus aan de borst drukt - is de moeder Gods eene oude vrouw, gehuld in den
zwarten kapmantel, het eigenaardige kleedsel der

JAN CAERS. EIGENDOM VAN DEN HEER SCHMALZIGAUG TE ANTWERPEN.

kempische boerinnen. Deze prachtige waterverf-schildering is kenschetsend: doordat
die oude vrouw in hare grootsche simpelheid zoo volledig het beeld oproept der
troostelooze moeder, gaat van dit werk eene emotie uit die waarschijnlijk ware teloor
gegaan, indien de kunstenaar eene meer ‘historische’ waarheid betracht had, die
overigens altijd zeer betrekkelijk is. Dezelfde ontroering geeft ons de V l u c h t n a a r
E g y p t e door het bekoorlijke der onmiddellijke realiteit. Men begrijpe hier het
veelmisbruikte woord realiteit niet in den zin, als zoude de kunstenaar enkel door
de plastische weergave der uiterlijkheid dit summum van ontroering bereikt hebben;
neen in dien zin is zulk een tafereel niet realistisch, maar het is wel realistisch doordat
het de illusie geeft der werkelijkheid.
De N o o d G o d s , de bekende J u d a s k u s (verz. Speth, Antwerpen), de P i e t a
(museum van Gent) geven weer iets heel aparts. Men bedenke maar even hoevele
honderden malen die onderwerpen door kunstenaars van meer of minder talent
werden behandeld, om onmiddellijk de personaliteit der visie en de kracht der
uitvoering dezer werken te waardeeren.
Gaarne zou ik nog uitwijden over de teekeningen en de etsen van dezen
vruchtbaren artiest - zijne etsen verdienen eene
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bijzondere aandacht - maar van een werk zoo menigvuldig en verscheiden moet
men zich bepalen het meest karakteristieke aan te wijzen.
Ik geloof wel dat men, zijne kunstenaars-streven saamvattend, van hem gerust
zeggen kan: Jakob Smits is eerst en vooral een rustelooze zoeker. Wat heeft die
man ontzettend veel gewerkt en gezocht! Ik zeg gezocht, want telkens, met ieder
nieuw werk, streeft hij naar verdere volmaking. Hij is in de kunstwereld een dier
zeldzamen wier leven en werken een voorbeeld zijn van integriteit, wanneer zij nooit
of nimmer, trots alle miskenning en spot, iets opofferen van hun ideaal aan den
heerschenden kunstsmaak van een ontoerekenbaar publiek of idealiseerende
estheten. Terecht mocht G. Eekhoud in de voorrede van den etsenalbum van Jakob
Smits getuigen: ‘à coté des siens les tableaux des peintres à la mode ne sont tout
au plus que d'intéressantes expériences de physique’.

STUDIE-KOP.

Met een bewonderenswaardigen moed heeft hij zichzelf ontgint, steeds zich
verbeterend, steeds zich volmakend. Met de koppige bewustheid van iemand, die
in zichzelf en in zijn door vele ernstige studie gerijpt inzicht vertrouwt, heeft hij zich
gehecht aan de rijke traditie der oude meesters, die hij in hunne intiemste essentie
begrijpt.
Is het reeds geen verheugend verschijnsel in zichzelf dat in dezen tijd van
idealistische kunstanarchie, van zoeken naar ongezonde originaliteit en naar
raar-doen een kunstenaar die overweldigende traditie herop te vatten zoekt?
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Byzantijnsche kunstinvloeden,
door J.E. Jasper.
Er is in het grootste, Oostelijke deel van Europa geen plaats aan te wijzen, waar de
oud-Byzantijnsche kunst in den tijd, toen zij bloeide en er invloed van uitging, zoo
gewaardeerd en gelukkig toegepast is, als te Venetië. Zij openbaart er zich schuchter
of in al haar schitterende weelde; men ziet haar daar overal verspreid, in
verscheidene materialen geuit, vereenvoud of in haar oorspronkelijke
ingewikkeldheid, geordend of in haar naief karakter; men vindt haar daar gelijk een
Oostersche bloem, verdwaald geraakt in den alommen overvloed van fleurigheid
en sier. Neen, zij maakt er geen kwaad figuur, en wanneer je haar herkent, soms
verrassend-plots, uit de omringende figuren van gothiek en renaissance, aan het
ijzersmeedwerk van balustraden, het koper van verscheidene voorwerpen, het relief
van wandversieringen, het brons van oude deuren, het sculpturaal bewerkte hout
van andere woningdeelen, dan tref je in de gansche samenstelling van dezen smuk
het vreemd-exotische, in welks grootsche en vurige fantaisie altijd een warme
bekoring ligt. Waar je in Venetië ook gaat, gondelende door het groote kanaal of in
de smallere rio's, wandelende over de pleintjes en door de bedompt-nauwe straatjes,
overal zie je in den stijl van deze wondere stad, zij 't ook slechts met een nauw
merkbaar schijntje, den oud-Byzantijnschen kunst-invloed vastgezet. Maar zóó
sterk, zóó geprononceerd vindt men dien nergens terug, als op de piazza San Marco,
en in het bijzonder aan de kerk, waar die oude kunststijl bij de geweldige grootschheid
van het gebouw, de volle versiering, bij felle zon en blauwe lucht een schitterend
effect maakt.

KAPITEEL VAN EEN MARMEREN STIJL IN DE FAçADE VAN DE KERK SAN MARCO TE VENETIË.

Venetië, het oude Rivoalto, begon reeds in de 9e eeuw te bloeien, gedeeltelijk
juist door den handel met Byzantium. Het was 't tusschenstation, waarlangs het
Oosten verbinding kreeg met het Westen, en dat proeven van der vreemde volkeren
artistieke bekwaamheden als nieuwe attracties op kunstgebied naar Europa bracht.
De verschillende versieringswijzen, zoo ongedwongen uit het artistiek voelen
voortgekomen, maakten indruk op de toenmalige kunstenaars van het Westen, want
nevens een uitgebreide verbeeldingskracht en een mooie liefde voor de natuur
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speurde men in het vreemde product dat prettige gemak, waarmede de lijnen in
zwierigheid en soepele buiging werden weergegeven.
De bijna ongeëvenaarde knapheid van den Italiaanschen beeldhouwer tot
sculpturale
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VERSIERING VAN DEN BUITENWAND VAN DE KERK SAN MARCO, DICHT BIJ HET DOGENPALEIS.

uitbeelding, gecombineerd met de eenvoudige, natuurlijke opvattingen van de
Oostersche artisten, wier voortbrengselen tot voorbeelden strekten, gaven het
aanschijn aan het grootsche decoratief, gelijk men thans nog opmerken kan aan
de rijke façade van de kerk San Marco te Venetië.
Beweren sommige schrijvers, dat deze kerk omstreeks in het midden van de 6e
eeuw van hout gebouwd werd, anderen zeggen, dat zij bij stukken en brokken
verscheen, om het in 830 naar Venetië gebrachte lijk van den schutspatroon te
bergen. Toen moet haar naam, San Theodoro, met dien van San Marco verwisseld
zijn. In het jaar 976 brandde zij af. Weer werd de tempel voor den heiligen Marcus
opgericht, waarschijnlijk gedeeltelijk van hout en gedeeltelijk van steen. Bijna vijftig
jaren na de eerste restauratie onder het bestuur van den doge Dominico Contarini
was zij geheel gereed en kon er met de uit- en inwendige versiering worden
begonnen. Het is de doge Silvio geweest, die de eerste gedachte had, een
luisterrijken praal te geven aan San Marco. In het begin der elfde eeuw ving het
groote piëteitswerk aan, ten behoeve waarvan rijke Venetiaansche handelaren
afstonden al, wat zij uit nabije en verre landen konden machtig worden aan
schitterend versieringsmateriaal.
Beschouw eens aandachtig de kapiteelen van al de statige basiliek-zuilen, die
de met prachtvol mozaiek opgevulde bogen der portalen gracelijk steunen! Dat is
het werk van den Italiaanschen beeldhouwer, de gedachte van den Byzantijnschen
kunstenaar. Uitvoering van schitterend relief, ontwerp van bekoorlijke naieveteit.
De kapiteelen, waaraan vermoedelijk verscheidene beeldhouwers gearbeid hebben,
toonen de styleeringen, ontleend aan het leven van dieren
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en planten. Zelden zijn zij aan elkaar gelijk; bijna elke variatie is van een geniale
vinding. De symmetrie in elk stuk wordt niet betracht als een dor systeem, waaraan
men zich angstvallig houden moet, om iets toonbaars te krijgen; de vrije hand heeft
hier de volle vrijheid gehad, om te spelen met lijnen, bloemen- en dierenfiguren en
geometrische ornamenten en schikkingen, zonder dat aan de betrachting van
belemmerende principes gedacht behoefde te worden. En al die figuren en motieven
voegden zich zoetjes aan bij elkaar, als de resultaten van één grootsch denkbeeld
tot het scheppen van iets schoons. De ranken en bloementakken gaan in zwierige
slingering, de dierenfiguren buigen zich mooi en sierlijk, en al dat verschillende
beeldhouwwerk vlak onder de friesranden lijkt bij den eersten aanblik als
opengespalkte bloemen, rijk van blad, maar bevat inderdaad een overvloed van de
mooiste producten eener oud-Oostersche fantaisie. Voor degenen, wier kunstgevoel
geprangd is gebleven binnen akademische stijlen-correctheid, moet die losse,
ongebonden zwier een ergernis zijn; de Italiaansche artisten van weleer pasten dien
toe voor de détails, die aan het bouwwerk het charme gaven van schitterende
weelde.
De vervorming van het ornament tot een reliefbeeld, waarin de oorspronkelijke
motievenschikking niet verloren is gegaan en dat tevens beantwoordde aan het
doel, om luchtige, ranke basementen te krijgen voor geweldige bogen, geeft ook
het meesterwerk van de toenmalige, Venetiaansche beeldhouwers aan, die niet
dan na een noodzakelijke, nauwkeurige bestudeering van Byzantijnsche opvattingen,
aan het Byzantijnsche vlakornament zoo'n glorieuze sculp-
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tuur hebben weten te geven. Of zij ook de symboliek van de teekeningen der naieve
volken hebben begrepen, de symboliek, die de styleering gedeeltelijk ten grondslag
had!? Ten opzichte hiervan bieden al die ranke kapiteelen, welke er zoo sierlijk
uitzien, alsof de hevige last van den bovenbouw ze nooit en nooit heeft kunnen
hinderen, zooveel onoplosbare vraagstukken. Hoe hebben eigenlijk de Italiaansche
artisten, die gewerkt hebben aan deze marmeren kolonnaden, waarop nu de tamme
duiven der piazza neerstrijken, de essence van oud-Byzantijnsche opvattingen
begrepen!? Zijn er niet velen en zeer velen geweest, die zich alleen op de
vervaardiging van deze kapiteelen hebben toegelegd? Ik zoek uit de 120 versierde
draagvlakken die, welke ongeveer dezelfde hoofdidee van styleering aangeven en
ik merk nog belangrijke verschillen in uitvoering. De wijze van het zien der Oostersche
kunst door de Venetiaansche architecten van dien tijd is zoo verschillend geweest.
De kennis van die voor hen bekoorlijke ornamentiek is in diverse banen tot hen
doorgedrongen. En hoe meer ik vergelijk, hoe aandachtiger ik de verbreede
zuilenkronen beschouw, hoe meer ik mij verdiep in de détails, te meer komt het mij
voor, alsof het ware denken van den Byzantijnschen kunstenaar, zijn stil, diep in
zich voelen van een ornament en zijn opvattingen van het door hem afgebeelde
dieren- en plantenleven zoovele raadselen zijn, die, bekoorlijk als zij waren, door
de Westersche beeldhouwers niet tot volledige oplossing zijn gebracht. Het
fantastische, spontane, gloedvolle van de eene kunst is op een gelukkige wijze te
zamen gekomen met de technische knapheid, de prettige accuratesse van de
andere, en het is zoo juist, wat Franz Kugler in zijn Geschichte der orientalischen
und antiken Baukunst geschreven heeft: ‘Occident und Orient begegneten hier
einander in kräftigster Wechselwirkung; die Tüchtigkeit und Strenge des einen
vermählte sich mit dem bewegteren Drange des anderen’.
Te oordeelen naar al die weergaven van Byzantijnschen stijl kan de bewering
van John Ruskin niet anders dan waar zijn, dat de Venetianen het eenige volk in
Europa geweest zijn, hetwelk ten volle gesympathiseerd heeft met dat groote,
Oostersche instinct, en terwijl het Noorden zijn sombere straten bouwde en zijn
kasteelen van donker eikenhout en vergruizend steen, orneerden de kooplieden
van Venetië hun tempels en paleizen met goud en porfier. ‘Never had city a more
glorious Bible. Among the nations of the North, a rude and shadowy sculpture filled
their temples with confused and hardly legible imagery; but for her, the skill and the
treasures of the East had gilded every letter and illumined every page, till the
*)
Book-Temple shone from afar off like the star of the Magi’ .
Ten opzichte van de vraag, uit welke streken de bouwers en versierders van San
Marco afkomstig waren, zijn de meeningen verschillend. Er zijn er, die gelooven,
dat Grieksche kunstenaars vooral aan den smuk der kerk gewerkt hebben. Dr.
August Eissenwein b.v. schrijft daarover in zijn werk: Die Baustile: ‘Sicher waren es
byzantinische Baumeister, wohl meist auch griechische Werkleute, welche den Bau
leiteten und ausführten, zu welchem man aber nach alter Weise ältere Bauwerke
plünderte, um sich Säulen und Kapitelle zu verschaffen, so dass davon im Bau
manche ältere enthalten sind’.
Wat betreft de meeste kapiteelen en de ingemetselde, gebeeldhouwde platen,
kunnen we echter met vele schrijvers aannemen, dat zij vervaardigd zijn door
Venetiaansche artisten, door Byzantijnsche kunst beïnvloed. Alleen van die
kapiteelen, waarvan het relief en de gansche constructie nauwkeurigheid van
uitvoering toont, zou men kunnen zeggen, dat die uit Grieksche landen meegebracht
of door Grieksche beeldhouwers in Venetië gemaakt zijn. Zekerheid hierom*)

John Ruskin. The stones of Venice.
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trent kan echter niemand geven. Hoe het ook zij, zelfs in de teekening van dit
beeldhouwwerk van gemengden stijl is het Byzantijnsche voorbeeld toch weer
duidelijk te herkennen.
Natuurlijk, er zijn in de stad Venetië genoeg weergaven, die, eenigszins duidende
op Byzantijnschen invloed, toch het star en koud-symmetrische in zich bevatten,
waarvan de Oostersche kunst beslist vrij geweest moet zijn. Wat is 't, dat den artist,
die nooit anders dan praktische oefeningen tot leerschool gehad heeft, bekwaam
maakt, om met stille voorberekening, geheel uit het hoofd, zonder schets als
hulpmiddel, dadelijk een teekening aan te brengen, waarvan de détails zich zoo
wonderlijk logisch over het veld verdeelen? Heeft hij den teekening-opzet geleidelijk
doen ontstaan na de eerste lijnen, geleidelijk-intuïtief, of heeft hij dien in massale
trekken in zijn gedachte gehad, met al de sierkracht, die er van het ensemble zou
moeten uitgaan!? Hij heeft geen probeersels gemaakt, hij kent het schetsen niet,
hij moet de te versieren oppervlakte uit het hoofd verdeelen en tegelijkertijd de
teekening in overeenstemming brengen met zijn doel tot verzinnebeelding. Hij moet
de proporties, de schoonheid, de beteekenis ervan in aanmerking nemen, alles
tegelijk, alles uit het hoofd. Er moet een onverstoorbaar evenwicht wezen in zijn
denken en zelfvertrouwen. Er is bij hem eenheid in alle zorgjes en berekeningetjes
voor het ontwerp, een groote, rustige eenheid, die de teekenende hand als van zelf
drijft in de intens gedachte richting der contourlijnen.
Er zijn er onder de Venetiaansch-Byzantijnsche nabootsingen, die ongeveer uit
den loop van die gedachte moeten zijn voortgesproten, maar er zijn er ook, die te
veel het karakter hebben van te voren opzettelijk te zijn ontworpen. Men zou kunnen
zeggen, dat Oostersche kunst, en vooral oud-Oostersche kunst, nooit uit reëele
voorbereiding door een ontwerp ontstaat; zij is een spontane uiting van een aan
zinnebeelden rijke gedachte eens kunstenaars. Haar fantasie gaat tot een hoogte,
welke door geen exacte berekening of beoordeeling bereikt kan en mag worden.
Zij is het resultaat van een stille gedachtencomplicatie, die in verband staat met
zieleleven.
***

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

Voor het eerst zag ik een mooie proef

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

447
van Byzantijnsche

MARMEREN VERSIERING VAN DE ALTAARBALUSTRADE IN DE KERK TE TORCELLO.

kunst te Torcello, in een oud kerkje nabij Burano, centrum van kant-industrie. Daar
bevinden zich aan de altaar-balustraden eenige in laag relief bewerkte, marmeren
platen. Men ziet daaruit, dat er wel degelijk een streven is geweest, om linker- en
rechter-lengte-vlak van een veld op ongeveer dezelfde wijze op te vullen, maar hier
is een symmetrie, welke niet koud-systematisch aandoet. Vooral de teekening van
de drinkende of etende pauwen is meesterlijk van lijn. De vogelfiguren met
opgeheven hals en naar achter uitgebogen staart hebben een levendige pose,
logisch in overeenstemming met de omringende versiering.
In de oud-Byzantijnsche teekening en ook in de Oostersche versiering, gelijk we
die nu aantreffen op produkten van Indische kunstnijverheid, bemerken we behalve
zekere voorliefde voor dierenfiguren ook de telkens wederkeerende behandeling
van de krulranken, ontstaan uit een groep, een bos, een bindsel, een pot in de
denkbeeldige middenlengtelijn van het te versieren oppervlak. De naieve gedachte
moet hierbij geweest zijn, dat een tak met bloemen en bladeren, door iets
vastgehouden, uit iets gegroeid moet zijn, en deze opvatting is zooveel gemakkelijker
tot uitvoering te brengen, omdat hier met het oog op de aanwezigheid van de
dierenfiguren geen decoratieve regelmaat in den rankenloop te betrachten is, zonder
het gedwongene aan te geven van een uitsparing der plaatsen voor de
dierenafbeeldingen. Deze, zich naar elkaar keerende, of van elkaar wendende,
hebben in oude, Oostersche ornamentiek een belangrijke rol gehad. Nog zijn zij
bijvoorbeeld terug te vinden in de Javaansche batikkunst, waar patronennamen als:
pronkende pauwen, broedende kippen, vechtende slangen, biddende kikvorschen,
elkaar minnende kapellen wijzen op het streven tot symboliseering. In een rechthoek
staan zij paarsgewijs, omgeven door gebloemte; in een vierkant vullen zij, meestal
gekeerd naar het midden, de vier hoeken op; in een rand gaan zij achter elkaar. De
oudste volken hebben zich met de weergave van dierenfiguren bezig gehouden,
doch in zuiver-geometrisch lijnenornament. De zich ontwikkelende kunst richtte zich
ook naar de meer exacte reproductie, waarbij de decoratieve kracht en de naieve
opvattingen gelukkig niet verloren gingen.
Ongeveer eenzelfde plaat als die van Torcello bevindt zich in den buitenmuur van
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de kerk San Marco, aan de zijde van het dogenpaleis, doch minder gedetailleerd
en zwaar beschadigd door een breede barst, die zich over de gansche lengte van
het vlak uitstrekt.
De verdeeling van een vlak heeft plaats, om een niet al te eentonige repeteering
van motieven te krijgen. De wijze, waarop dit uitgevoerd wordt, is, om kleine
vierkantjes te maken en die afwisselend met eenige styleeringen op te vullen.
Merkwaardig is zeker hierbij het voorkomen van de wervelfiguur, het motief, dat bij
oude volken uit de swastika-draaiing is ontstaan. Zelfs heeft men met deze
verdeelmethode de weergave van dieren gecombineerd en zoo is een van de beste
teekeningen, welke deze combinatie doen zien, een gebeeldhouwde plaat van
Ravenna, waarop de vierkantjes afwisselend met vier verschillende motieven
vermooid zijn, terwijl twee vakjes in het midden zingende vogelfiguren bevatten.
(Zie bl. 443). Men verkrijgt door deze variatie een veld, dat groote sierkracht en een
vief aspekt heeft. Uit die plaat blijkt tevens, hoe de vierkantsverdeeling niet altijd
reëel, maar denkbeeldig kan worden toegepast, want hier zijn, om aan de variatie
meer levendigheid te geven, de standaardmotieven van elk veld-deel opvolgend
door cirkels en vierkanten omlijst. De draairichting als van het wervelmotief treft
men zelfs in die omlijstingslijnen aan, welke mede op den invloed van het
symbolische swastika-teeken wijzen, en vooral op het Ravennasche stuk bijzonder
mooie overgangen tusschen de vakjes doen ontstaan. De kronkel, aanduidend de
beweging in het rond, is in de oud-Byzantijnsche kunst een gebruikelijk
motief-onderdeel geworden, dat men zelfs aantreft op platen, welker veldoppervlak
volgens de meer eenvoudige verdeeling is bewerkt door de opvulling met een
ruitfiguur. Zoo is aan den buitenwand van de San Marco een plaat te vinden, volgens
ongeveer hetzelfde principe als die van Ravenna gebeeldhouwd, doch minder
gedetailleerd en duidelijk de ruitvulling toonend met dezelfde kronkelovergangen.
De werveling, de oneindige draaiing is bij oude natuurvolken het geliefde
zinnebeeld geweest in de versieringskunst. Zij gaf de beweging aan in de teekening,
zij werd toegepast in allerlei variaties en complicaties, zij was de verlevendiging der
lijn. Zij deed den driehoek, het vierkant, den vijfhoek ontstaan met afgeronde hoeken,
de figuren, van krullen voorzien, die den eeuwigen rondgang symboliseerden.
Eenzelfde beginsel van vlakverdeeling, om de eentonigheid der motievenherhaling
te breken, is toegepast op de mooie, slanke zuilen van San Giovanni d'Acri, die
rechts van de kerk San Marco staan, en waarschijnlijk uit Byzantium zijn meegebracht
om de schoonheid van de versieringen. De groote rechthoek, die een zijde van het
middendeel eener zuil vormt, is door denkbeeldige lijnen verdeeld in drie
lengte-vlakken. Door deze versmalling van elk op te vullen veld wordt op logische
wijze aan den volumineuzen draagkolom een slanker aspekt gegeven. En nu zijn
op die drie vlakken de motieven in hun variatie en symmetrie en met hun
velduitsparingen zoodanig weergegeven, dat men een eenvoudig, rustig ensemble
heeft verkregen.
Wat de randornamenten van het Byzantijnsche beeldhouwwerk betreft, zij toonen
op vele plaatsen verbastering der origineele opvatting, vermenging met antieke,
Westersche weergaven. Het meest typisch mag wel de eenvoudige rank genoemd
worden met de aanhechtsels van bloem- en bladstyleeringen, de rank, die een in
golving kruipenden hoofdsteel bezit. De symmetrische golving van dubbele ranken
binnen een smalle strook is daarvan een variatie. Weer een andere en zelfs veel
gebruikelijke toepassing is, om met lijnen een randvlechting te imiteeren, gelijk dit
bijvoorbeeld te zien is op een plaat van San Marco, twee etende hinden voorstellend.
Ook bestaan geheel gecompliceerde voorbeelden van deze lijnendooreenvlechting.
De symbolische dierfiguur, vereenigd met
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aan het plantenleven ontleende motieven, blijft echter in de vroegste Byzantijnsche
versieringskunst een zeer voornaam deel van de vlakvulling. ‘Mais ce que nous
tenons à constater simplement’, aldus Henri du Cleuziou in zijn: l'Art national (les
Byzantins), ‘c'est que, même dans les objets les plus usuels, la figure de la fameuse
Bête, qui régnait alors en souveraine sur le monde, se montrait encore, comme sur
les livres, sur les étoffes, sur les chapiteaux, dans les frises et jusqu'aux frontons
saints des cathédrales’.
***

BEELDHOUWWERK VAN DE ZUIL VAN SAN GIOVANNI D'ACRI OP DE PIAZZA SAN MARCO TE VENETIË.

Uit den oud-christelijken of Latijnschen stijl werd door vermenging met Romeinsche
en Oostersche motieven, de z.g. nieuw-Romaansche gevormd. Toen kwam de
Byzantijnsche kunst als iets heel afzonderlijks haar grooten invloed in de
kunstopvattingen brengen. De nieuw-Romaansche en Noordsche elementen in zich
opnemend, deed zij den laat-Romaanschen of Lombardischen stijl ontstaan, waarin
heel dikwijls de imitatie der oud-Byzantijnsche kunst nog duidelijk zichtbaar was.
Deze heeft om haar naieve, symbolische opvattingen en om haar artistieke
zwierigheid een bijzondere bekoring gehad. Niet alleen in West-Europa is zij van
invloed geweest. Naar het Zuiden doordringend, heeft zij door samenvoeging met
andere Oostersche denkbeelden, o.a. van Perzië, den grondslag gevormd voor het
ontstaan van Arabische, Moorsche, en eindelijk Saraceensche architectuur.
‘Dadurch nun’, schrijft Oscar Mothes in zijn Geschichte der Baukunst und
Bildhauerei Venedigs, ‘dasz Venedig immer mit allen den Völkern, die Träger dieser
verschiedenen Stilrichtungen waren, lebhaft verkehrte, erklärt es sich, dasz die
Bauten Venedigs die Typen aller dieser Stil richtungen und zwar bald die der einen,
bald die der anderen mehr vorherrschend an sich tragen’.
De Byzantijnsche kunst, van welker Westersche afleidingen de
Italiaansch-Byzantijnsche als de beste is aan te merken, heeft ook in ons Indië haar
sporen achtergelaten. Want

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

450
enkele der daar nu in gebruik zijnde versieringswijzen, waarvan de ware kern en
de oorsprong bij de bevolking niet meer bekend
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zijn, heb ik aan het oud-Byzantijnsche beeldhouwwerk van Venetië en omstreken
teruggevonden, beeldhouwwerk, dat, gezien de bij uitstek voor vlakornament zoo
geschikte motiveering, niet anders dan in bescheiden relief bedoeld moet zijn, en
door de sculpturaal-kunst van Italië een meer geprononceerd en merkwaardig
karakter verkregen heeft.
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De ontwikkeling van het stilleven in de Hollandsche schilderkunst,
door Frans Vermeulen.
II.
Ook ekonomisch waren de noordelijke provinciën reeds op eenzelfde plan met de
zuidelijke geraakt. Sinds de 14de eeuw namen de schepen van Hamburg en Lübeck
naar Brugge en Antwerpen hun weg meer bijzonder door de Zuiderzee over het IJ,
door het Spaarne, de Haarlemmermeer, Oude Wetering, Brasemermeer,
Heimanswetering, Ouden Rijn, Gouw en IJsel over Dordrecht. Andere bruikbare
wegen waren in Holland door dammen afgesloten en verboden, terwijl de weg
*)
buitenom, door de Noordzee, onveilig en gevaarlijk was .
Uit de Rijnstreek ging de handel eveneens over de Dordtsche markt, terwijl ten
anderen kant veel waren van Keulen naar het Noorden langs Rijn en IJsel gingen,
onmiddellijk, wat een beteekenend voordeel aan de steden langs IJsel en Zuiderzee
bracht en waarvan noodzakelijk aan Amsterdam, reeds door de gunstige ligging het
hoofddeel toeviel. Buitendien werd deze stad nog begunstigd door de Noordsche
vorsten, die in haar eene mededingster zagen groeien van de gehate Hansa. Toch
was het niet dit handelsverkeer, dat op zichzelf en in de eerste plaats aan Holland
den bloei bracht. Noord-Nederland wierf zich groeikracht in het van meetaf eigen
element, de zee.
De kracht om van bondgenooten voortaan mededingers - en geduchte - te worden
van de Hansa, hadden de Hollanders en Zeeuwen, zegt Fruin, geput uit de visscherij.
‘Geen uitvinding misschien heeft voor ons land zoo heilrijke gevolgen gehad als die
van het eenvoudige haringkaken. Een

*)

Zie W a l t h e r V o g e l in ‘Hansische Geschichtsblätter’ (Heft I, 1909).
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voedsel dat anders spoedig bederft en niet verzonden kon worden, werd, door die
bewerking verduurzaamd, een voorwerp van handel. De visscherij tot nu toe in het
klein, alleen ter vervulling van eigen behoeften gedreven, werd groote visscherij,
*)
een bedrijf voor duizenden’.
Wel te onderscheiden dient men dus tusschen den maatschappelijken bloei in
de Zuidelijke en dien in de Noordelijke Nederlanden.
Veel vroeger dan hier, rijpte dáár eene beschaving, die met hare overmaat van
levenssap zulk eene krachtige kunst, van zoo weidsche allure vermocht te kweeken.
En tot zóo uitbundige weelde-klatering komt het hier uiteraard niet. - Holland had
er zich door eigen volhardend zwoegen, door zijne visscherij en scheepvaart bovenop
gewerkt.

PIETER AERTSEN. EEN HOLLANDSCHE KEUKEN, BRUSSEL.

Niet als Vlaanderen en Brabant, dankte het zijne opkomst aan het verkeer der
vreemde kooplieden en geldkoningen of leerde het zijn rijkdom genieten van
kwistig-feestende vorsten. Het dankte zijn welvaart aan eigen stuggen,
onverzettelijken arbeid. - Deze moeizamer gewonnen rijkdom genoot het met meer
overleg en waardeering. Na harder verwerven, wenschte het rustiger bezit.
En deze kalmer burgergeest schiep zich eenvoudiger kunstuiting. - Eene uiting
zooals het werk van den, eveneens naar Antwerpen getrokken, Amsterdamschen
schilder Pieter Aertsen, gezegd ‘Lange Pier’.
Deze, in 1507 of 1508 geboren, stamvader van een geslacht, dat in 4 generaties
veertien schilders voortbracht, werkte voort in de richting, door Lukas van Leyden
aangegeven in zijne prenten, waarin hij het boeren- en kleinburgerleven als stof
koos. Ook hij behoort tot die schilders, die nog onaangetast bleven door de
italianiseerende beweging, waarvan ik den nadeeligen invloed reeds besprak.
Hoezeer dan ook, naar ik acht, in zijn ‘Eierendans’ in het Rijks-Museum, iets
Vlaamsch van kleur te bespeuren is, het onderwerp en de wijze van behandeling
zijn toch wezenlijk-hollandsch.
*)

R. F r u i n : Tien jaren uit den 80-jarigen oorlog: 's-Hage, 1899. Hfdst. XIII, blz. 184.
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Het interieur is gegeven op 'n manier, die toont, dat het den meester allereerst
om het binnenhuis-leven te doen was. Niet, als bij Metsys of Marijn de Zeeuw, gaat
het om de karakter-uitbeelding van menschen, het weergeven van een gebeuren;
hier zijn de personen, met hun bedrijf en gedoe, stoffage voor een besloten ruimte,
mèt de talrijke voorwerpen, meubelen, groenten, eieren, huisraad, die deze schilder
tot hoofdmotief reeds maakt op zijne schilderijen. Sterker is dit nog op zijn werk te
Brussel: ‘Eene Hollandsche keuken’. Stilpralend is dit van kleur, rustig-voornaam
het krachtige rood en diepgloeiend de fluweelen donkerte der krachten: alles van
sonoren kleurklank.
En door de in éen donkeren toon gehouden massa van den jongen, links op den
voorgrond het spit draaiend, wordt het oog naar de keukenmeid, de hoofdfiguur
gedwongen en krijgt de kompositie dat gekoncentreerde, beslotene, dat een der
kenmerkende eigenschappen is van de hollandsche schilderkunst,
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grondslag-vormend tevens voor de stillevenkunst.
In deze schildering is een voorgevoelen van het eeuwigheden peilende,
mysterievolle wat juist eene eeuw later zou geopenbaard worden in dien grootsten
Hollander, Grootste onder alle Grooten der Schilderkunst, Rembrandt.
En zoo als die Geweldige is ook Pieter Aertsen de volledig-hollandsche kunstenaar.
In zijn, reeds in den aanvang genoemd werk, teekent Pit ons deze figuur aldus:
‘Si l'on cherchait à se représenter un Hollandais

JAN VAN SCOREL., DAVID EN BETHSEBA. (RIJKSMUSEUM).

du milieu de ce siècle, nous croyons qu'on pourrait prendre comme type Pieter
Aertsen, tel qu'il nous parle dans ses oeuvres: avec un fond d'ingénuité, avec
beaucoup de bonhomie et de bon sens, une force très sérieuse, une volonté entêtée,
un homme peu compliqué dans ses pensées, avec une parfaite droiture morale;
*)
c'est ainsi qu'on se l'imagine’ .
De realiteits-liefde, bij ons volk tot raseigenschap gegroeid, zooals ik het heette,
heeft nu het religieuze moment geheel naar het achterplan gedrongen. Als Aertsen
een kruisiging schildert, dan wordt het een Hollandsche markt, waarbij de groote
tragedie, zooals in het schilderij te Antwerpen, geheel verdwijnt onder het bewegen
van een menigte nuchtere menschen in hun dagelijksch gedoe buiten het voorval
staande, menschen eenvoudig weg uit des schilders eigen tijd en omgeving.
En met wat natuurlijke schilderdrift dompelt deze man zich in den lust der
stofuitbeelding! De sensatie der stof te geven, als gevoeld en betast, zijne emotie
- voor alle dingen ondervonden - zuiver uit te zeggen is hem alles. Daardoor dan
spreidt hij kwistig op zijne doeken het huisraad, de levensmiddelen en alle gewone
dingen. Hij schildert ze om te geven en te doen gevoelen het broze van 'n eierschaal,
het vlokkigkruimende van een stuk aangesneden witbrood, met z'n bruin-glanzende,
schilferige korst, het vettig-volle van leerachtig-taaie prei of het vaste, hard-sappige
van een appel onder de glimmende schilhuid. - Dat is hem alles 'n weelde.
Zulke keuken-interieurs heeft hij daarom met blijkbare voorkeur geschilderd. Van Mander noemt van zijn werk, tusschen meer,

*)

A. Pit; Les Origines de l'Art Hollandais; Essai de critique. Paris, 1894. pag. 104.
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in 't algemeen ‘Keuckens’ ; en dan nog afzonderlijk: ‘Een keucken met portret van
zijn zoon Aert Pietersz. en een gevilden ossenkop’. - Behalve deze keukens waren
hem ook markten een gretig gegrepen gelegenheid om zijn kracht in
stilleven-schilderen te uiten. Zoo hebben we van zijne hand eene prachtige vogelen groentenmarkt te Aken, en te Frankfort eene eigenaardige kompozitie, verwant
aan de kruisiging te

CORNELIS VAN HAARLEM. DE KINDERMOORD. (RIJKSMUSEUM).

Antwerpen: Christus met de echtbreekster op den voorgrond eener groentenmarkt.
- In werken als dit laatste leeft nog de traditie, die het religieuze onderwerp wil; maar
zij raakt bar in 't gedrang met den tijdgeest en met de artistieke voorkeur en
natuurlijken aanleg van den schilder.
Hij was de leermeester van zijne beide zonen Pieter Pietersz. en Aert Pietersz.,
†)
die met hem begraven liggen in de Oude Kerk te Amsterdam . Meer echter dan in
het werk dezer beiden, vindt het genre van Pieter Aertsen eene voortzetting in het
werk van zijn neef en leerling, Joachim Beuckelaer, de Antwerpsche schilder
(1530-1575), in wiens frissche markten en keukens de meester wordt teruggezien.
Geheel naar diens opvatting is een schilderij van Joachim met Christus voor Pilatus,
in de Pinakotheek te München. De omgeving is eene kermis uit den tijd van den
schilder!Het oeuvre van dezen eersten eigenlijken stilleven-schilder geeft in zijn geheel
een beeld van den totalen ontwikkelingsgang der Hollandsche stilleven-schildering.
Aanvankelijk, zooals in den ‘Vleeschwinkel’ te Upsala, geeft hij een groote

*)
†)

Het Schilderboeck; fol. 243b-244b. Zie ook fol. 297a.
Pieter Aertsen stierf te Amsterdam, 2 Juni 1573. Het Grafschrift op den in 1675 vernieuwden
steen, zegt:

‘De Meester schilder Lange Pier,
Med beyd' zyn soonen, liggen hier,
Zeer kloeke schilders, oud bejaart
Blijven 't zaam in Kunst vermaert.’
o

A . MDCLXXV.
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stilleven-kompozitie met als achtergrond eenige figuurgroepen, die altijd nog een
of andere gebeurtenis voorstellen.
Later zet hij ze handelend midden in het stilleven-arrangement en tenslotte geeft
hij aan zulke figuren geen zelfstandige rol meer. Zij zijn enkel onderdeel van het
stilleven, zooals de overige ‘doode’ dingen zonder eigen zin opgelost in het geheel.
Men zou deze schilders en hunne school kunnen stellen als de ‘Nationalisten’
tegenover de door Italië begeesterde ‘Romanisten’. Zij waren als een kleine
keur-troep, die onverzettelijk overeind bleef om de eigen kunst zuiver te houden
van onnatuur en wanbegrip. Te midden van blinde antieken-vergoding, van
opgeblazen, holle knapdoenerij en onbegrepen imitatie der Rafaël of Michel-Angelo
nahinkenden, getuigden zij van den eigen geest en eigen schoonheid in hunne
eigen heldere, kernige taal. Maar zij behooren, deze kunstenaars, in de tweede helft
der zestiende eeuw tot de zeldzamen. Italië en de antieken zijn een mode, eene
manie geworden. ‘'t Schijnt mij toe - schrijft Houbraken in 1718 - of die Eeuw geen
*)
achtinge heeft gehad voor konstenaren, tenzij de zelve Romen gezien hadden’ .
't Was een algemeene exodus der Nederlandsche schilders naar de oevers van
de Po, den Arno en den Tiber.
Ook hierin gingen de Zuidelijke Nederlanden weer voor, zeer begrijpelijk overigens
door de uitgebreide betrekkingen tusschen die landen en Italië.
*)
De eerste die ging was Jan Gossaert van Mabuse, d.i. Maubeuge in Henegouwen .
Hij vertrok in 1508 in het gevolg van Philips van Bourgondië, de gezant van keizer
Maximiliaan bij paus Julius II. Na tien jaren keerde hij als volslagen romanist terug
en volgde Philips naar Utrecht, waar deze tot bisschop was benoemd. Na diens
dood, in 1524, kwam hij in dienst bij den Heer van Vere, Adolf van Bourgondië, en
vestigde zich daardoor in 1528 te Middelburg, waar hij twee vermaarde leerlingen
had: de Vlaming Lambert Lombart en de Hollander Jan van Scorel.

MAARTEN VAN HEEMSKERK. PORTRET VAN JAN COLMAN. (RIJKSMUSEUM).

*)
*)

H o u b r a k e n ; Schouburgh, enz. Deel I, pag 128.
Meest teekent hij op zijne stukken ‘Gossaert’, soms ook ‘Johannes Mabodius’. In de ‘liggeren’
van het St. Lukas-gilde te Antwerpen staat hij ingeschreven als ‘Jennyn Van Henegouwe’.
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Aldus leidde Gossaert ook in onze schilderkunst de mythologische figuren en het
paganistische naakt der Italiaansche klassieken binnen. - Hij kwam in Italië op het
oogenblik dat Michel-Angelo begon aan zijne schilderingen in de Sixtijnsche kapel
(1508-1512). Het aanschouwen van dezen giganten-arbeid moet hem machtig
hebben gegrepen. Eens en voor goed waren hij en zijne volgelingen onder den
invloed van dit ontzaglijk genie. Een invloed, die ten slotte fataal moest blij-
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ken: niet enkel toch stonden deze Nederlanders volkomen buiten de geestessfeer
dier Italianen, maar,.... n'est pas Michel-Ange qui veut.... hun ontbrak de titanische
hartslag, die dezen kunstenaar god-bestormend opdreef, tot zoo ongenaakbare
hoogten.
Vooral uit de werken der latere Romanisten blijkt al duidelijker hoezeer deze
beweging den nationalen kunstzin schaadde. Jan van Scorel (ook: Schoorel), die,
als zijn leermeester eveneens later in Italië te leer ging, is in zijne italianiseerende
werken - David en Bethsabe’ en ‘Salomon en de koningin van Saba’ in het
Rijks-Museum - zeer zwak, evenals zijn leerling Maarten van Heemskerk, evenals
al de nu komende manieristen: Bernard van Orley (1493-1542), Michel Coxie
(1499-1592), die wel eens de vlaamsche Rafaël is genoemd, waarschijnlijk om zijne
voorliefde, zijn slaafsch nabootsen van den Meester van Urbino; Pieter Coecke
(1502-1550) een bijzonder begaafde en erudit tevens. Evenals Michel Coxie leerling
van Van Orley, werd hij schilder en graveerder van Karel V en was tevens architect
en beeldhouwer om later leermeester te worden van den vermaarden Pieter
Brueghel, Boerenbreugel; Frans Floris, Lambert Lombard, als Pieter Coecke een
man van voor zijn tijd buitengewone beschaving (1505-1566), leermeester van
*)
Lampsonius, de bekende schrijver der berijmde schilders-biografiën en meester
van Otto Vaenius uit Leiden, eveneens een der veelzijdigen: schilder en ingenieur
(1558-1629), leermeester van Rubens; Martin de Vos (1532-1603), Frans Pourbus
II (1569-1622); de schilder-geschiedschrijver Karel van Mander (1548-1606), die
uit het atelier van Pieter Vlerick te Kortrijk naar Italië trok en daar zeven jaar bleef.
Vervolgens ging hij naar Neurenberg en Oostenrijk, later weer naar Brugge en ten
slotte naar Haarlem om eindelijk in Amsterdam te sterven. Behalve door zijn
‘Schilderboeck’ (Haarlem, 1604) wordt zijn naam als schilder voor vergeten bewaard
door zijn leerling Frans Hals.

HENDRIK GOLTZIUS. ICARUS.

En deze rij van italianizeerenden en manieristen sluit ik dan met de namen van
den befaamden graveerder Hendrik Goltzius (1558-1616), Dirck Barentsz
(1534-1592); Cornelisz van Haarlem (1562-1638), een leerling van Pieter Aertsen's
zoon Pieter Pietersz. en zelf de meester van Pieter Lastman, Rembrandts
onderwijzer. De emigratie van al deze schilders en van een geheel leger nog, die
ik verder niet noem, werd sterk bevorderd, door de thans losgebarsten troebelen
van den tachtig-jarigen vrijheids- en religie-krijg met Spanje. De omstandigheden
*)

Pictorum aliquot celebrium Germaniae inferioris effigies. Antwerpen, 1572.
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waren er voor de meeste kunstenaars niet naar, om hier rustig hunne taak te
vervullen. Dus weken zij uit, naar wat hun het Beloofde Land dacht. - Maar wat we
er per slot aan danken zijn over 't geheel niet veel meer dan de schrikbarende, holle
mythologiëen, de pedante, akademische naaktfiguren, droog en kil, der bombastische
kindermoorden (Cornelisz van Haarlem, in 't Rijks-Museum) en allerlei andere
historische en allegorische kompozitie's.
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Gaat nu in dit tijdperk van verval, van maatschappelijke en geestelijke worsteling,
de eigen kunst-kracht verloren?
Wel schijnt dit zoo, maar we treffen in de werken zelfs der meest aan den eigen
aard vervreemden nog momenten, waarin de natuur onbewust boven de leer gaat,
waarin het wezenlijke kunnen en het feitelijke karakter dier kunstenaars, door de
verhullende uiterlijkheden van mode, konventie en onbegrepen imitatie heenbreekt.
Vooral gebeurt dit, wanneer zij eenvoudig, rondweg naar de natuur een portret
schilderen. De gelijkenis eischt waarheid, natuurgetrouwheid, en als de kracht van
den hollandschen schilder sproot uit dat vorschend schouwen der realiteit, dan kon
zij hier ten volle zich weer uiten in de beelding van het warm-trillende, sappig
bloeiende vleesch van rozigdoorwaasde, donzige koonen of in de rimpelig
saamgetrokken, scherp doorgroefde, ingedroogde perkamenthuid van bloedloozen
ouderdom. Zij kon hier doen gevoelen het op- en afstuwen van het bloed door de
zwellende aderen, puilend onder het huidvlies omhoog: zij kon spreken van wat het
leven schreef en boekte in die trekken en van de ziel, die zij speurde in de tintelende
glanzing der oogen. En, meer, onzeglijk meer dan in de galmende frazen eener
vreemde rhetoriek benaderde zij het ontzaglijke, waar zij verhaalde in haar eigen
moeders taal van ‘natuur, gezien met de oogen der liefde’ - Potgieter heeft het
begrepen, toen hij zijn ‘Rijks-Museum’ schreef! - van ‘waarheid beschouwd met zin
voor het schoone’.
Jan Scorel schildert portretten, zooals zijn gildestuk te Amsterdam, en aanstonds
wisselt de weifelende, schuwe faktuur zijner italistische werken met forscher,
gezonder schildering.
Maarten van Heemskerck, de gelijke van den Antwerpschen Frans Floris, men
mocht een nar hem noemen van Michel-Angelo, hij toont toch wel gedegen kunnen
*)
in Colman's konterfeitsel.

HENDRIK GOLTZIUS.

*)

J a n C o l m a n , naar 't gebruik van zijn tijd: J o h a n n e s C o l m a n n u s , rector van het
St. Agathaklooster te Delft.
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En als Cornelis Cornelisz. de stoere schutters uitbeeldt, zijn het toch wel voluit
de ronde, sterke kerels, de gezonde, moedige levensernstige fyzionomieën van die
sappige vecht-geuzen, zijne tijdgenooten.
En wat kostelijke portretten graveert Goltzius, terwijl hij zoo verward, zoo lawaaierig
kan doen in zijne allegoriën, zoo zwaar en gezocht in zijne anatomische krachttoeren,
†)
zooals die serie vallende figuren ‘Les Culbuteurs’ , waarin de graveerder blijkbaar
ook al in bewondering voor den schepper der ‘Giudizio Universale’ in de Sixtijnsche
kapel, vervalt tot vervelendknappe naaktstudies en een log pathos.

†)

Zie B a r t s c h , dl. III No. 258-261.
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FRANS SNIJDERS. STILLEVEN. (RIJKSMUSEUM).

In het portret dan worden de tradities der Hollandsche Schilderkunst uit de 15e
eeuw over de romanistische periode der 16e eeuw heen toegereikt aan de 17e
eeuw. En welke die tradities zijn; ik noemde ze reeds, sprekend van wat den
grondtoon geeft in deze hollandsche portretschilderkunst: het pittoreske, individueele;
de uitdrukking van vleesch, stofuitdrukking in het algemeen, den mensch uitbeeldend,
staande in de atmospheer, als voorwerp in de ruimte.
Moge voor 'n tijd de italistische galm het eigen geluid overstemmen, stil-aan werkt
in diepere stroomingen de evolutie van de oorspronkelijke kunst voort naar verfijning;
dàt komt in die portretschildering van de tweede helft der zestiende eeuw aan den
dag. Het is deze verfijnde, diepst-eigen zin voor het schilderachtige, welke in het
stilleven der zeventiende eeuw zijne karakteristieke manifestatie heeft. En of nu
deze hollandsche schilder, wanneer hij dan vrijuit zijn eigen weg loopt, wanneer hij
gulweg zingt, zooals hij gebekt werd, of nu deze gewetensvolle bespieder van het
stoffelijke leven zijne tijdgenooten vereeuwigt, òf dat hij het leven-van-alle-dag beeldt,
òf dat hij de wijde ruimten of de besloten, zacht-door-zonde schaduwhoeken van
het landschap weergeeft, òf dat hij vertelt van het stille staan van vertrouwde dingen
uit zijne omgeving, 't is hem alles hetzelfde.
Zóó, zou ik dan meenen, is er méér van dezen, den eigenlijken ‘stilleven-aard’ te
vinden in een portret, in een landschap van een hollander - en nu spreek ik nog
maar niet van ‘het binnenhuis’ - dan in verzamelingen van voorwerpen, vruchten,
bloemen, zooals de kontemporaine Vlamingen die schilderden, onder den
algemeenen naam ‘Stilleven’.
Het stilleven, zooals de Brusselaar Jan Breughel, gezegd Fluweelen-Breughel
(1568-1625), de Antwerpenaar Frans Snijders (1579-1657) en zijn leerling Jan Fijt
(1611-1661), Alexander Adriaenssens (1587-1661), Adriaen van Utrecht (1599-1652),
de Jezuït Daniël Seghers (1590-1661) en meerderen het begrijpen, wordt in de
Vlaamsche School tot eene trofeën-schildering, waarbij in den grandiozen zwaai,
in het weidsch-feestende, de onmiddellijke invloed van Rubens (1577-1640)
onmiskenbaar is.
In een stuk als de ‘Armeria’ van Fluweelen Breughel in het Prado te Madrid is de
wapenstapeling zóo onrustig, klaterend en alle soortgelijk werk van dezen schilder
ontbreekt het zoozeer aan harmonie en eenvoud, dat hier nauw nog van ‘stilleven’
kan gesproken worden. - Maar ook bij de meer hiertoe begaafden, ik wijs op het
werk van Snijders en Fijt, vinden we anders dan de stille, om-suizende stemming
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der Hollandsche stillevens, die uitbundigheid, dat vol-weelderige, dat
pathetisch-steigerende, dat we als wezenstrek van de Vlaamsche School bevonden,
zooals deze kulmineert in Rubens. - Het is er, op die stillevenschilderingen der
genoemde Zuid-Nederlanders, een
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stapeling meest van vruchten,

PIETER CORNELIS VAN RIJCK. KEUKEN. (BRUNSWIJK).

van wild, van visch en groenten en glanzend, vonkend metaal, als werden ze gestort
uit den hoorn van overvloed. Maar deze klaterend stroomende levensblijheid, bijna
heroïsch in de epiek van een Frans Snijders, sluit het aangrijpend rustige, stil voor
zich heen neuriënde der hollandsche stillevenkunst vanzelf uit.
De beide karakters, het Hollandsche en het Vlaamsche zijn nu, bij den aanvang
der zeventiende eeuw volkomen en in ieder deel scherp onderscheiden. In den strijd
met Spanje waren de Zuidelijke Nederlanden in hoofdzaak den pralenden, roomschen
kultus trouw gebleven. Dat Holland in den aangeboren afkeer van uiterlijkheid, den
soberen, eenvoudig-verstandelijken hervormden godsdienst bijviel is niet meer dan
natuurlijk en zoo concentreerde zich alle kracht van nieuwe denkbeelden, nieuwe
wetenschap en verjongd leven binnen de grenzen van den opstand: de stedengordel
Amsterdam, Haarlem, 's Gravenhage, Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem, Utrecht.
Deze kreits was de kern, het zenuwcentrum van den krijg. Hier trok alle kracht der
natie bijeen. ‘De ondernemendste mannen van al de gewesten stroomden naar dit
*)
eene toevluchtsoord te zamen’ .
Bij zoo geweldige krachtsinspanning in het vechten om een eigen volksbestaan
vormde zich ook het ernstige, stoer-sobere kunstkarakter àl meer op zich zelf staand,
meer innerlijk-zuiver. En dit karakter, in den kern ongerept gebleven, ondanks de
romanistische aanvechtingen, ongerept, zooals het zich toont in de portretten zelfs
der ergste manieristen, in het werk der nationalisten bovenal, die vrij bleven van
italiaansche overheersching, zooals een Pieter Cornelis van Rijck uit Delft
(1568-1628), die in zijn keukens te Amsterdam, Haarlem, Brunswijk de traditie van
Pieter Aertsen getrouw blijft, Michiel Mierevelt eveneens uit Delft (1567-1641) en
de meer bepaald stilleven-schilderende Balthasar van der Ast, geboren vóór 1590
te Middelburg, leerling van den in Antwerpen geboren, maar reeds vroeg naar
Holland getrokken Ambrosius Bosschaert, die van 1597 tot 1613 deken was van
het schildersgilde te Middelburg en in Mei 1645 te Utrecht stierf, de groote
Haarlemsche meester van het portret, Frans Hals (1580-1666), en vele anderen in
elk der brandpunten van Hollandsch kunstleven, Haarlem, Leyden, Amsterdam,
Utrecht, Delft, den Haag. Ieder dezer centra heeft zijne eigen te onderkennen school
en dat nu ook in de volkomen tot een ‘genre’ uitgegroeide stillevenkunst.
‘Während im Süden die künstlerische Tätigkeit fast das ganze 17. Jahrhundert
hindurch auf Antwerpen beschränkt ist, verästelt sich der Strom im Norden’....
*)

F r u i n ; Tien Jaren, blz. 186.
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‘Jede Stadt hat einen oder mehrere hervorragende Meister, die in gewissem Sinn
unabhängig von einander blieben, wenn auch ihre Tendenzen im wesentlichen
übereinstimmen. Auf diese Weise musste nach
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PIETER CLAESZ. ONTBIJTSTUK. (MAURITSHUIS).
*)

und nach die Uberlieferung ihre Herrschaft einbüssen’ .
Deze ontwikkeling der stillevenkunst werd thans door de omstandigheden
bespoedigd en bevorderd. - De door

ABRAHAM HENDRIKSZ. VAN BEIJEREN. STILLEVEN. (MAURITSHUIS).

handel en zeevaart rijk geworden, door den strijd gestaalde, zelfbewuste burgers
der sinds 1588 onafhankelijke Republiek gingen hunne welvaart genieten.
‘Nu wierpen zich de opgewekte en verhoogde levenskrachten op elk gebied des
vredes, van handel, van nijverheid, van wetenschap en kunst. Een tijdvak van arbeid
en welvaart, van wagen en winnen, van inspanning en levensgenot brak aan, zooals
ons volk vroeger noch later ooit beleefd had. Nergens in zoo hooge mate als in
†)
Holland’ .
In de statige woningen der rijke kooplieden en geleerden en regenten werd het
stilleven een veel-begeerde versiering, vooral voor eet- en ontvangkamers. Zoo is
het te begrijpen, dat de schilders meest gedekte tafels met ontbijt-restanten, met
wildbraad of vruchten en bloemen tot onderwerp namen, zooals de Haarlemmer
*)
†)

L ü b k e - S e m r a u , Grundriss der Kunstgeschichte, IV, s. 254; Esslingen a, N. 1907.
Robert Fruin's Verspreide Geschriften, Deel II, Historische Opstellen, blz. 490, 's-Gravenhage
1900.
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Pieter Claesz Berchem (1590-1661), de derde van dien naam , de eerste beduidende
stillevenschilder der Haarlemsche School. Zijne voorkeur hebben samenstellingen
van oesters, bokalen waarin de rijnwijn vonkt, pasteien en vruchten.
Het hierbij gereproduceerde stuk uit het Rijks-Museum is een goed voorbeeld
van deze eigene stillevenkunst der Haarlemsche School. Zeer open en lichtend is
zijn koloriet, maar van dat bruin-grijs in de lokaal-tonen, dat we kennen van Frans
Hals en vooral dan ook van den

*)

H o u b r a k e n , II, 109. - W ü r z b a c h , Künstler-Lexikon I.
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grootmeester der Haarlemsche stillevenschilders,

WILLEM KALF. STILLEVEN. (RIJKSMUSEUM).

Willem Claesz. Heda (±1594-1678). Deze heeft ook zeer mooie portretkunst gegeven,
zooals het bijzondere, groote familiestuk te Amsterdam, onderteekend H e d a f e c i t
1647. - Maar zijne groote kracht vinden we toch allereerst in zijne stillevens,
ontbijttafels voornamelijk, zooals die van Pieter Claesz., wiens koloriet, het fijne
bruin-grijs, het zilverige licht, dat van Heda is.Al de steden, die ik reeds noemde, als centra van de Hollandsche samenleving
dier eeuw, hebben aldus hun eigen school. In Leiden, de stad der geleerden,
ontstonden die - de opdrachtgevers wèl uitwijzende - stillevens saamgesteld uit
boeken, schrijfgerei, en het onvermijdelijke doodshoofd, symbolizeerend de studie
en de wijsheid, waarvan men de eindconclusie achtte in het M e m e n t o m o r i ,
het V a n i t a s V a n i t a t u m , tot-in-den-treure herhaalde allegorieën der sterflijkheid,
ten slotte met den familienaam

J. VERMEULEN. STILLEVEN, VANITAS. (MAURITSHUIS).

‘Vanitas’ beteekend.
Pieter de Ring (+ 1660) is een der weinigen, die in dit werk zijne persoonlijkheid
heeft doen spreken.
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Amsterdam en den Haag worden in het stilleven gekarakterizeerd door den
Amsterdammer Willem Kalf (1621-1693) en den visschenschilder Abraham van
Beijeren (+ 1674), die beiden werken in den stijl der Haarlemsche stillevenschool.
Zeer spreekt in het Amsterdamsche stilleven de invloed van Rembrandt. Bij Kalf
werd het tot méér dan een uiterlijk imiteeren van diens lichteffekten. Deze bereikte
in zijne stillevens iets van de gouden glorie, de gekoncentreerde kracht, die het
simpele verheft in huiverige grandeur.
De Utrechtsche School heeft hare eigenheid in de schilders van bloem- en
wild-stillevens.
De grootmeester der bloem-schildering is Jan Davidsz. de Heem (1606-1683).
En nu treft het in het werk van dezen ook
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JAN DAVIDSZ. DE HEEM. VRUCHTEN. (MAURITSHUIS).

weer, hoe - waar toch ook de Zuidelijke Nederlanden in Daniel Seghers, in Gillemans,
in Klara Peters zeer bijzondere bloemschilders hadden - hoe hier in tegenstelling
met dat andere werk weer 't delicaat-pittoreske, het rustig-geconcentreerde en de
zacht-zingende intimiteit de eigenschappen zijn, die dit Utrechtsche bloemstuk tot
iets superieurs maken, iets in zich zelf-volkomens, 'n bloemgedicht van fijnlijnende
melodie, gedragen op donkere, rood-goud doorglansde akkoordgolven. De
Vlaamsche bloemstukken zijn het feestend-sierende, de guirlande geslingerd om
statigen ommegangwagen, waar pralen helden en heiligen, ze zijn weer uiterlijkheid
en weelde-lust en schittervreugd.

JAN WEENIX D.J. STILLEVEN. RIJKSMUSEUM.

De wild- en vogelschilders Giovanni Battista Weenix, Jan Weenix (1621-60 en
1640-1719) en Melchior d'Hondecoeter (1636-1695) treden in het erf van den
feitelijken grondlegger der Utr. School, Abr. Bloemaert (1564-1651), wiens rustloos
vorschende natuurstudie, hem redde van het manierisme der italistische richting
van zijn tijd en grondslagvormde voor de latere Utr. stillevenschool.
Het is niet te doen - en ik acht het hier ook mijn taak niet - in dit bestek het oeuvre
van al die Hollandsche meesters van het stilleven te beschrijven, die tot hooge kunst
hun genre vermochten op te voeren. We zouden, meen ik, ten slotte geraken tot
beschrijving van het werk van wel bijna alle schilders dier ontzaglijke periode in
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onze kunstgeschiedenis, die de 17de eeuw is. Slechts wilde ik doen zien hoe het
stilleven de eigen, specifieke uiting was van den Hollandschen rasschilder en hoe
het zich ontwikkelde, moest ontwikkelen tot een eigen genre uit zijn natuurlijken
aard en aanleg. In a l l e Hollandsche schildering zijn die eigenschappen
gecondenseerd, ze vonden hun zuiver-eigen uiting in het Hollandsche stilleven.
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Een lente-avond,
door Ellen.
Door een lenteluwe laan
was 'k den avond ingegaan.
'k Ging er loom van twijfelingen
zwaar van zwoele mijmeringen.
Vol van voorjaar was de lucht.
Àl gerucht één lentezucht!
Uit een bloeiend tuinpriëel
steeg de streeling van een veêl.
't Was alsof de⁀ontroerde snaren
snikkend van verrukking waren
over 't bitterzoet geluk
van een vluchtend oogenblik.
Achter bloem'-doorwoelden heg
lag een blanke bloesemweg,
waar jasmijnentwijgen geurden,
gòlven geuren tot mij beurden.
Late vogel kweelde⁀er luid
lentedronken liedjes uit.
Dáár, in Meie-weeldrigheid,
heb ik de⁀armen uitgebreid
naar 't geloovig openvouwen
van mijn zonnig jong vertrouwen;
naar wat booze tongen schonden,
naar door Dood gesloten monden
en vermoorde levensdroomen,....
al wat nooit terug zal komen....
Lenteweelde deed mij zéér:
't Was voor mij geen lente meer!

Voor MARIE METZ-KONING.
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De Fransche overheersching
door C.F. Gijsberti Hodenpijl.
VII.
Karakterschets van Napoleon I.
Alvorens den verderen loop van zaken te schetsen wenschte ik hier eenige regelen
te wijden aan 's keizers persoonlijkheid, welke zijn karakter kunnen verklaren. Bij
zijn verblijf in Amsterdam (1811) trachtte de keizer zich beter voor te doen dan de
faam die hem was vooruitgegaan; toch voelde menigeen zich in die dagen niet altijd
op zijn gemak tegenover den wonderbaren man met de grijsblauwe oogen en ietwat
spotachtigen trek om den mond. Hierbij kwam dat de keizer euvel ging aan een
zenuwachtige, snelle optrekking van den rechterschouder. Hierin zagen sommige
personen, wien deze gewoonte onbekend was, een teeken van ontevredenheid en
*)
van afkeuren. Zijn gestalte was toen, op 42-jarigen leeftijd, gezet - zijn hoofd forsch,
een weinig plat aan de slapen - en had niet veel gemeen met zijn voorkomen als
eerste consul. Op dertig jarigen leeftijd had Bonaparte er zeer bleek en mager uit
gezien met dunne kastanje bruine haren en wenkbrauwen. Hoewel uit zijn blik steeds
iets gebiedends flitste, lag er toen toch een waas van melancholie op zijn gelaat,
hetgeen niet voortsproot uit een zekere gedruktheid, maar meer het gevolg was van
†)
diep nadenken. Daaraan moet het worden toegeschreven, dat de portretten van
Napoleon allen zoo verschillend zijn.
Tegenover dames was hij niet altijd complimenteus. Richtte hij tot haar het woord
dan kleedde hij dikwijls een vraag zoodanig in, dat zij een zeker sarcasme insloot,
zooals op een der galafeesten te Amsterdam, waar het Napoleon was opgevallen
hoe de meeste dames prachtige juweelen droegen, waaruit hij afleidde dat de rijkdom
hier te lande nog niet verdwenen was. Aan een der dames wier fraai parelsnoer zijn
aandacht trok, zou hij toen op een dezer soirées gevraagd hebben: ‘Eh bien,
Madame, est ce que ce sont de vraies perles?’ waarop het gevatte antwoord volgde:
‘En tout cas, Sire, elles sont assez bonnes pour l'occasion’.
Over het algemeen toonde de keizer weinig hoffelijkheid tegenover de dames;
hij kon zelfs wel grof tegen haar wezen en dat haalde hem wel eens meer een
scherp antwoord op den hals. Zoo zeide hij eens in een groot gezelschap tot de
knappe rossig-blonde hertogin De Chevreuse ‘Wat is uw haar rood!’ ‘Het kan zijn,
Sire, maar het is de eerste keer, dat een man mij dit zegt’.
*)
Toch was hij een persoonlijkheid, zegt zijn eerste secretaris Baron Fain, die,
wanneer hij dit wenschte, de menschen zeer voor zich wist in te nemen. Een enkel
woord tot hem gericht kon zijn geest in vuur doen geraken. Dan hield hij geen woord
terug, maar liet zich dingen ontvallen, die een ander niet licht zou durven uiten.
Geen dag ging meestal voorbij zonder dat hij iets merkwaardigs gezegd had.
Ook kon de keizer een niet geringe mate van goedhartigheid aan den dag leggen.
Deelnemend toonde hij zich vooral bij het sneuvelen van krijgsoversten en liet dikwijls
van zijn mildheid blijken tegenover personen, die in geldverlegenheid zaten. Maar
veel last veroorzaakte hem zijne familie, inzonderheid zijne eerzuchtige zusters, die
hem dikwijls meer zorg gaf dan het besturen van zijn rijk.
Voorts zullen we eenige bizonderheden vermelden, waaruit blijkt dat de keizer,
die niets ontzag, wanneer zijn oogmerken maar be*)
†)
*)

Constant. Mémoires. II. p. 54.
De Montet. Souvenirs.
Mémoires. Paris 1908.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

465
reikt werden, toch werkelijk uitmuntende eigenschappen bezat.
elle

Als echtgenoot verklaart de eerste kamenier van keizerin Josephine, Mad
*)
Avrillon , was de keizer wel een der meest attente die ik ooit gekend heb. Was de
keizerin ongesteld, dan bezocht hij haar zoo dikwijls als hij zich aan de
werkzaamheden kon onttrekken en toonde haar altijd veel attentie. Van haar kant
was zij, wanneer Napoleon in moeilijkheden verkeerde, een zeer liefhebbende
echtgenoote. Ook voor hare omgeving was zij de welwillendheid zelf, altijd vol
vriendelijkheid, die versterkt werd door haar zacht zangerig orgaan, waarmede zij
iedereen die met haar in aanraking kwam voor zich innam. Van de ontrouw van
haar gemaal heeft zij nogal wat moeten ondervinden en het kon haar geducht
†)
hinderen als hij zich aan de een of andere buitensporigheid overgaf. Later, op de
rots van St. Helena, erkende Napoleon dat Josephine de beminnelijkste en de beste
aller vrouwen was en dat een zoon van haar voor hem noodzakelijk zou geweest
*)
zijn, niet alleen uit politiek oogpunt, maar ook voor het huiselijk leven.
Bij Marie Louise trof Napoleon een meer meegaande natuur dan bij Josephine,
†)
zegt Arthur Lévy, aan wiens werk in dit artikel een en ander is ontleend. Daarbij
komt nog dat Josephine in tegenstelling met 's keizers zeer zuinige moeder
verkwistend genoemd mag worden; het huwelijk met Marie Louise was over het
algemeen gelukkig.

NAPOLEONS OUDSTE ZUSTER ELISA
LUCQUES EN PIOMBINO.

(1777-1820) HUWDE MET FÉLIX BACCIOCHI, PRINS VAN

Maar één vrouw heeft Napoleon op zijn levenspad ontmoet die hem een
waarachtige liefde heeft toegedragen. Dit was Marie von Leczinska, eene schoone
Poolsche gravin, die met een ouden graaf Walewska gehuwd, Napoleon in 1807 te
*)
†)

*)
†)

Mémoires I.
Toen de echtscheiding tusschen Napoleon en Josephine was uitgesproken (Dec. 1809) begaf
laatstgenoemde zich naar het bekoorlijke landgoed Malmaison. Dit verblijf is getuige geweest
van 's keizers glorie en val. Daar volgde de verstootene keizerin Napoleons verder leven met
warme belangstelling, al was dan ook van den echtgenoot van vroeger slechts een vriend
overgebleven. Toen diens gelukster ging verduisteren en hem Elba als verblijfplaats werd
aangewezen was dit te veel voor haar zenuwgeschokt gestel. Zijn val heeft ongetwijfeld veel
tot haren vroegtijdigen dood - 29 Mei 1814 - bijgedragen. Zij bereikte den leeftijd van 52 jaar.
Mémorial de St. Hélène III. p. 311,
Napoléon intime. Paris 1893.
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Warschau had leeren kennen. Daar ondervond hij voor de eerste maal de ware
geneugten der liefde. Noch Josephine, die jaloersch van aard was, noch Marie
me

Louise hadden voor hem die oprechte diepgevoelde genegenheid, welke van Mad
§)
Walewska uitging.
Aantrekkingskracht bezat hij voor velen en hieromtrent zegt Von Metternich, dat
een onderhoud met den keizer altijd een bizondere bekoring voor hem had en dat
hij

§)

Over deze gravin schreven we een artikel in de Elsevier's afl. No. 12, van 1908.
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alle opmerkingen en tegenwerpingen, welke tot hem gericht werden, zakelijk
behandelde. Voorts verhaalt de minister van den ‘Trésor Public’ Mollien, dat hij
verbaasd stond over het geduld, waarmede de keizer zijn uitvoerige beschouwingen
aanhoorde, terwijl hij toch meer dan eens voorgesteld was als een allerminst
geduldige persoonlijkheid. Deze oudminister van Financiën getuigt, dat Napoleon
het geduld bezat van tot in het oneindige te kunnen luisteren.

NAPOLEONS TWEEDE ZUSTER PAULINE (1780-1825) HUWDE EERST, IN 1801, MET DEN GENERAAL
LECLERC, DIE EEN JAAR DAARNA TE ST. DOMINGO OVERLEED; IN 1803 HERTROUWDE ZIJ MET
PRINS CAMILLE BORGHÈSE.

Van zijn goedhartigheid is ons tevens menige trek bekend. Den keizer heb ik
gekend vol goedheid, verklaart maarschalk Marmont, ofschoon die niet erkend is
door de algemeen heerschende opinie. De generaals Lasalle, Junot en Rapp deelden
den keizer alles mede wat er in hen omging. De twee eersten, die zich om het andere
jaar ruïneerden, vertelden hem hun dolle streken, waarop de keizer hun schulden
betaalde. Ten opzichte van de verpleging van zieken, kon hij van groote
belangstelling blijk geven en hij onthield zich daarbij niet van nuttige wenken. Dit
ondervond De Lacépède, tot wien, toen hij acht dagen ziek lag, de keizer zijn lijfarts
Corvisart stuurde, omdat hij vreesde dat de rechter in handen was gevallen van een
onbekwaam geneesheer.
Wordt Bernadotte gewond, dan wenscht hij dezen in de vriendschappelijkste
termen een volledig herstel toe en drukt de hoop uit hem weldra weder aan het
hoofd van zijn legercorps te zien. Even sympathiek uit hij zich tot den generaal
d'Hautpoul, die zwaar gewond was geworden en wien hij zegt, te hopen dat hij weder
aan het hoofd zijner onverschrokken divisie (kurassiers) zal kunnen chargeeren,
ten einde zich met nieuwe lauweren te bedekken.
Als maarschalk Lannes zijn verlangen uitdrukt om weder in actieven dienst
geplaatst te worden, dan antwoordt Napoleon hem: ‘wanneer uw gezondheid geheel
hersteld is, zult ge tot me terugkeeren. Ge kunt verzekerd zijn, dat ik het een
genoegen zal vinden U altijd bij me te hebben, vooral op den dag van een veldslag.
Doch vóór alles word beter’. Het postcriptum luidt: ‘Twijfel niet aan mijn vriendschap’.
Is de grenadier der keizerlijke Garde Coignet het slachtoffer geworden van een
poging tot vergiftiging, dan geeft de keizer order, dat twee geneesheeren 's nachts
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bij den patient zullen waken. Iederen morgen kwam een adjudant berichten inwinnen
naar den lijder. Bij het sneuvelen van beroemde krijgsoversten was 's keizers
droefheid ongeveinsd, zooals o.a. bij maarschalk Lannes (1809) bleek, toen deze
aan zijn wonden was overleden. Hij omhelsde het lijk, in tranen uitroepende: ‘Quelle
perte pour la
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France et pour moi!’ Als Prins Berthier hem van dit treurige schouwspel wilde
verwijderen, verzet hij zich daartegen en blijft meer dan een uur bij het lijk. In een
schrijven aan keizerin Josephine over dit noodlottige sterfgeval, spreekt aan het
slot het diep medegevoel van Napoleon met de weduwe, door deze zoo geheel uit
het hart gekomen woorden: ‘Si tu peux contribuer à consoler la pauvre maréchale,
fais-le’. Aan het sterfbed van zijn boezemvriend en wapenbroeder Duroc (1813)
omhelst hij dezen nog verscheidene malen, terwijl dikke tranen langs zijn wangen
biggelen. Als dr. Ivan hem den volgenden morgen komt mededeelen, dat het leven
geweken is, zegt hij: ‘Enfin, il ne souffre plus, il est plus heureux que moi’. Minutieus
kon hij te werk gaan bij het nazien van zaken rakende de comptabiliteit. In een brief
aan zijn stiefzoon Eugène verzocht hij dezen in vertrouwen aan Marmont te zeggen,
dat zijn administratie in de war is en dat er alle kans bestaat zijn roep van
nauwgezetheid te verliezen. Wel een bewijs van kieschheid, maar ook van
toegevendheid.
*)
Een eerlijk karakter schatte Napoleon hoog. Marbot verhaalt ons, dat bij een
verkenning in 1809 een drietal Oostenrijksche soldaten werden opgelicht en voor
Napoleon gebracht, waarop een van hen in tranen losbarstte. Deze arme jongen
zeide al snikkende, dat het algemeen bekend was hoe goed de Franschen hun
gevangenen behandelden, maar dat hij den geldgordel van zijn kapitein droeg,
welke bijna diens geheele fortuin bevatte, en deze hem nu ongetwijfeld van desertie,
gepaard met diefstal zou verdenken. Dit wekte medelijden bij Napoleon. Hij deed
dien eerlijken Oostenrijker aanzeggen dat hij vrij was, en wel over twee dagen,
wanneer de Franschen

NAPOLEONS DERDE ZUSTER CAROLINE
1808-1814 KONING VAN NAPELS.

(1782-1839) HUWDE IN 1800 MET JOACHIM MURAT, VAN

voor Weenen zouden staan; alsdan zou hij de voorposten kunnen passeeren om
zich bij zijn kapitein te voegen. Vervolgens nam Napoleon uit zijn cassette een rol
bevattend 1000 frcs., en stelde deze den gevangene ter hand onder het uitspreken
dezer grootsche gedachte: ‘Il faut honorer la vertu partout où elle se montre’. Den
beiden anderen gevangenen schonk de keizer eveneens eenige goudstukken en
de vrijheid.
*)

Mémoires. II. p. 164.
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Een groote kracht ging wel van die machtige figuur uit; wat bezat deze niet in
hooge mate de gave, geestdrift bij zijn soldaten te wekken en ze als 't ware te
electriseeren door een enkel kernachtig woord. En wat kon de keizer hen niet
gelukkig maken met het toekennen van het Legioen van Eer of, indien zij het
ridderkruis reeds bezaten, bij een nieuwe verdienstelijke daad met den laagsten
adeltitel van ‘Chevalier de l'Empire’, waar-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

468
aan tevens een jaargeld verbonden was.
Aan het welzijn zijner getrouwe soldaten besteedde hij veel zorg, zooals o.a. blijkt
uit den maatregel, welke hij nam ter bestrijding van zelfmoord toen hij nog consul
was. De aanleiding hiertoe was dat een

ZEER ZELDZAME EN BUITENGEWONE FRAAIE EMPIRE-PENDULE, EIGENDOM VAN MEVR. RAMAER TE
DELFT. DE VOORSTELLING BETREFT EEN GROOTMOEDIGEN TREK VAN NAPOLEON. HIJ VERZOEKT
DE PRINSES VON HATZFELD DEN BRIEF IN HET VUUR TE WERPEN, WAARDOOR HAAR ECHTGENOOT,
IN ZIJN KWALITEIT ALS PARLEMENTAIR, IN OCT. 1806, OP HEETERDAAD OP SPIONNAGE WERD
BETRAPT, WAARVOOR HEM HET DOODVONNIS TE WACHTEN STOND.

grenadier van de Consulaire Garde zich zelf het leven had benomen wegens een
onbeantwoorde liefde en dat een dergelijk feit toen niet lang geleden eveneens had
plaats gegrepen. Zoodra dit den Eersten Consul ter oore kwam liet hij bij dagorder
(Mei 1802) het volgende bekend maken:
‘Dat een soldaat aanvallen van smart en droefgeestigheid moet weten te
overwinnen; dat er evenveel moed in gelegen is met standvastigheid zieleleed te
dragen als om niet terug te deinzen voor het vuur der vijandelijke batterij. Zich geheel
aan het verdriet over te geven, zich te dooden, ten einde er zich aan te onttrekken,
*)
staat gelijk met het slagveld te verlaten zonder lauweren te hebben behaald’.
Om nu nog eens een oordeel te vernemen

*)

A. van der Willigen. Parijs in den aanvang van de 19e eeuw. Haarlem 1806.
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van een zijner getrouwen verwijzen we naar generaal Rapp, die in zijn hoedanigheid
van aide-de-camp meer dan iemand anders in de gelegenheid was Napoleon te
*)
leeren kennen. Vele personen, zegt deze generaal schilderen Napoleon af als een
hardvochtig en opvliegend wezen, maar dat doen toch alleen zij die hem nooit van
nabij gekend hebben. Geheel verdiept als hij kon wezen in de staatszaken en daarin
veelal gedwarsboomd, maakte het hem ongeduldig, humeurig, en, zooals een andere
†)
schrijver opmerkt, onverdragelijk in zijne ontevredenheid, wanneer de loop der
gebeurtenissen zijn groote plannen omverwierp. Echter was hij zoo goedhartig en
welwillend dat zijn aanvallen van drift altijd spoedig bedaarden. Rapp heeft eens
een van die aanvallen - hoewel niet geheel ten onrechte verdiend - te verduren
gehad. Woedend trad Napoleon uit zijn kabinet op hem toe en met den blik, welke
zoo menigeen heeft doen sidderen, deed hij tegelijk een stroom van verwijtingen
op dien generaal neerdalen. De zaak was echter spoedig bijgelegd.
Als hij slecht gehumeurd was, kon hij wel eens tegen dengene die iets verricht
had dat hem weinig aanstond, in tegenwoordigheid van anderen, heftig uitvallen,
hetgeen dan voor de persoon in quaestie een geweldig koud bad was. Niet alleen
voor hooggeplaatsten was hij gestreng, maar ook voor zijn dienstpersoneel, dat hij
overigens humaan behandelde, bleef hij zich zelf gelijk.
Ten slotte nog een paar kleine trekken van 's keizers inborst. Bij het afdoen van
groote zaken verloor hij ook de kleine niet uit het oog, zooals o.a. blijkt uit zijn
schrijven van 16 Juli 1806 aan den toenmaligen minister van Politie Fouché, dat
luidt: ‘Gisteren heeft een ongeluk plaats gehad Een klein kind is blijkbaar door de
schuld van een koetsier gedood. Men store zich er niet aan bij wien die koetsier in
*)
dienst is, doch arresteere hem en straffe hem gestreng’.
Merkwaardig is het tevens te vernemen hoe conscientieus Napoleon zijne
regeering opvatte. Toen hem in October 1810 werd medegedeeld dat vele
werklieden, zoowel te Rotterdam als te Amsterdam, zonder werk waren, schreef hij
aan Prins Lebrun: ‘Laat mij weten tot welke categorie zij behooren en welken arbeid
†)
men hun zou kunnen verschaffen.’

DE LINKERHAND VAN NAPOLEON, GETEEKEND DOOR EEN GRENADIER VAN DE KEIZERLIJKE GARDE.
'S KEIZERS HANDEN WAREN BLANK, GEVULD, FLINK, MET SMAL UITLOOPENDE FIJNE VINGERS, MOOI
VEL EN ROSE GLIMMENDE, GOED ONDERHOUDEN NAGELS. VOOR DEGENEN DIE DE CHIROMANTIE
BESTUDEEREN INTERESSANT.

Hij wist er ook in zijn huishouding zorg voor te dragen dat regel en orde heerschte.
Ook daar ging zijn blik tot in de kleinste bizonderheden, zoodat men zich
onwillekeurig afvraagt hoe dit mogelijk was van iemand, wiens tijd toch zoozeer
door staatszaken in beslag werd genomen. Maar tusschen die bedrijven door kon
hij zich met allerlei bemoeien en zijn gewone vragen waren als hij zag dat er iets
*)
†)
*)
†)

Mémoires. Paris 1823.
W.P. d'Auzon de Boisminart. Herinneringen uit den veldtocht naar Rusland. 1824.
Correspondance de Napoléon I. No. 10500.
Correspondance de Napoléon I. No. 17064.
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nieuws was aangeschaft: ‘Wat is dat? Dat heb ik nog niet gezien. Waartoe dient het
§)
en wat kost het wel?’ Hoeveel andere groote geesten achtten het beneden zich
op hun huishoudelijke zaken te letten!
Laat het ons vergund zijn nog hieraan toe te voegen het oordeel van den chemicus
**)
en lateren staatsman graaf Chaptal over de figuur Napoleon . Deze, die den keizer
blijkbaar minder vriendschappelijk gezind was, zegt van zijn persoon, zijn ‘faits et
gestes’:

§)
**)

Mémoires Mlle Avrillon t. II. p. 52.
Mes Souvenirs sur Napoléon. Paris 1893. p. 322-339.
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Napoleon bezat een gedrongen, kleine gestalte; hij had een levendige
gelaatsuitdrukking, was gezond en bezat een buitengewone stoutmoedigheid. Zijn
lichaam en geest kenden geen vermoeidheid. Twaalf tot veertien uren heeft men
hem te paard zien zitten zonder af te stijgen. Men heeft hem van uit het hartje van
Polen zien terugkeeren zonder zich onderweg op te houden, en bij aankomst zijn
staatsraad bijeenroepen, waarbij hij dezelfde veerkracht en helderheid van gedachten
toonde, alsof hij den nacht te voren op zijn bed had doorgebracht. Zijn gewoonte
was een bad te nemen om op krachten te komen, maar het gebeurde wel, dat hij
in het bad insliep en dan beweerde, dat het badwater binnen een uur aan zijn
zenuwen al de kracht teruggaf, welke zij door groote inspanning verloren hadden.
Het scheen, dat vermoeienis of een krachtige inspanning bevorderlijk waren voor
zijn gestel. Na een zwaren veldtocht zag hij er bij zijn terugkeer welvarender uit dan
bij zijn vertrek. Zijn geestkracht was even onuitputtelijk als zijn lichaamskracht.
Dikwijls hield hij vergaderingen over staatszaken, welke acht à tien uren duurden
en altijd was zijn betoog even helder. Na deze vergaderingen hield hij weer andere
beraadslagingen over de meest verschillende onderwerpen en nooit liet hij
vermoeidheid van geest blijken. Meestal trok hij zich daarna in zijn kabinet terug
om op nieuw aan den arbeid te gaan.
Het gebeurde wel, dat hij slechts eenige minuten van den dag voor zijn maaltijd
noodig had, ten einde dan den overigen tijd aan het werk te kunnen blijven. Een
bepaalde voorliefde voor spijs en drank had hij niet; matigheid was bij hem regel.

DE KONING VAN ROME GEDRAGEN DOOR DEN SERGEANT DER KEIZERLIJKE GARDE COIGNET TE
SAINT CLOUD IN 1811.

Een vaste leefregel hield Napoleon er echter niet op na. Hij gebruikte het
middagmaal 't zij te vijf, 't zij te elf uur 's avonds. Voor zijn nachtrust had hij soms
acht of tien uren noodig; dan weer stond hij, nauwelijks naar bed gegaan, weder
op, om den geheelen nacht weder te gaan zitten werken. Er was bijkans niemand,
die zich in zijn tegenwoordigheid op zijn gemak gevoelde; hij zelf bekommerde zich
om niets maar eischte van zijne omgeving, dat de strengste etiquette werd in acht
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genomen. Deze handelwijze was een gevolg van een geringschatting, die hij voor
het meerendeel zijner medemenschen had. Zijn vormen waren die van een slecht
opgevoeden luitenant. Vernielzucht behoorde tot zijn gebreken. Het kwam voort uit
gewoonte en het lag in zijn karakter. Te midden der behandeling van
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de staatszaken zag men hem met een pennemes in de zijleuning van zijn fauteuil
kerven en er diepe insnijdingen in maken. Stelde men hem een of ander bizonder
werk over beeldhouwkunst ter hand, dan kreeg men het zelden ongeschonden
terug. Liefkoosde hij een kind, dan kon hij het zoodanig knijpen, dat het begon te
*)
huilen . De grootste orde heerschte in zijn uitgaven en hij ging even spaarzaam om
met de staatsgelden als met die van zijn eigen huishouding.
Aldus graaf Chaptal, die niet bepaald tot Napoleons vereerders behoorde.
Ook de groote componist Beethoven was in 't eerst zeer ingenomen met den keizer,
die voor muziek niet ongevoelig bleek. Hij componeerde eene symphonie te zijner
eere, welke hij naar hem noemde en hem wilde opdragen. Doch door Napoleons
toenemende heerschzucht kwam Beethoven tot andere gedachten. Hij schrapte
den naam door, wilde zijn compositie niet aan een despoot opdragen. Deze
symphonie is bekend onder den naam van ‘Eroïca’.
Mogen 's keizers handelingen niet altijd sympathie wekken - men denke slechts
aan het drama van den hertog van Enghien, de gevangenneming van Paus Pius
VII en den oorlog in Spanje, nadat de Kon. familie te Bayonne gedwongen was
afstand te doen van de Spaansche kroon - zijn grootheid toch moet erkend worden
in zijn staatsmanswijsheid, zijn krijgsgenie en in de doorzettingskracht, waarmede
hij zijn veelomvattende plannen wist uit te voeren. Bovendien sterk en onwrikbaar,
hoorde men hem nimmer klagen over teleurstellingen, die hem troffen. Bij de moeilijke
marschen in den veldtocht van Italië, hetzij onder de verzengende zonnestralen van
Egypte, hetzij te midden der ijsvlakten van Rusland, nooit kwam een ongeduldig
woord uit zijn mond. De eerzucht, doet Napoleons cipier van St. Helena opmerken,
*)
liet hem niet den tijd om te klagen . In zijn ballingschap daarentegen zou 't eerst
met recht klagen worden, want in deze periode van gedwongen werkeloosheid heeft
Napoleon ontzaglijk veel geleden. Te midden van menschen, die hem het leven
door hun onderlingen naijver er niet beter op maakten, daarbij bewaakt door een
cipier als Hudson Lowe, die hem zijn bestaan op kleinzielige wijze vergalde, liet de
keizer in momenten van apathie, meer dan eens het schrijven van het relaas zijner
veldtochten rusten om te staren naar de zware nevelen, welke het plateau van

DE IN ENGELAND GESLAGEN SPOTPENNING OP NAPOLEON'S BALLINGSCHAP NAAR ST. HELENA.

Longwood omringden. Dan sloeg hij al trommelende op de ruiten van zijn werkkamer,
den blik gericht over den wijden Oceaan, volgende de meeuwen in hun vlucht en
†)
zuchtte hij slechts: ‘Quelle croix! Quel ennui!’
Teekent dit niet het dorre bestaan van dien man voor wien de wereld te klein was!
Maar dit is althans een feit, dat indien Engeland de gevangenschap van den
onttroonden imperator niet zoo ondragelijk had gemaakt, zijn populariteit in Frankrijk
*)
*)
†)

Dit zal wel eene uitzondering geweest zijn; integendeel gevoelde Napoleon zich tot kinderen
aangetrokken. En wat verafgoodde hij niet zijn zoon, den koning van Rome!
Gedenkschrift van Sir Hudson Lowe betreffende de gevangenschap van Napoleon op St.
Helena. 's-Gravenhage 1830.
Paul Frémaux. Les derniers jours de l'Empereur.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

nooit zoo groot zou zijn gebleven. Die ballingschap op St. Helena heeft deernis
gewekt zelfs bij zijn vroegere tegenstanders en bij het overbrengen van zijn stoffelijk
overschot naar Frankrijk, erkenden ook dezen 's keizers grootheid als krijgsoverste
en wetgever.
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Liefde's onzekerheden
door Annie Salomons.
III
Toen sprongen plotseling álle fonteinen
En de zon scheen weer goud.
Juichend sloeg 't leven door straten en pleinen,
Ik wás niet meer eenzaam en oud.
Zullen we de herfst nu dwingen te blijven
Met onze wil,
Dat heel de wereld om ons in verstijven
Steeds staat zóó gouden en stervens-stil?
Willen we nu een nieuw leven gaan bouwen,
Van nieuwe waarden, naar een nieuw plan,
Omdat ik tóch van je ben gaan houën,
En niet anders meer kán?

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

473

IV
Geluk, omdat ik ú verwacht,
Heb ik aan vreugd de deur ontzeid;
Nu ligt mijn ziel in stille pracht,
Tot de vervulling van haar tijd.
Dë oude schaamte om oude schuld
Is eindlijk weggeteerd in pijn.
Nu hoef ik niets dan zacht geduld,
Tot ook die wonden zuiver zijn.
Dan klinkt uw lang-gemiste stem,
Zoo huiver-klaar, zoo zalig-mat:
Ik kom van hem, ik kom van hem,
Dien gij altijd hebt lief gehad.
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V
Laat mij dezë eenzame uren,
Nu mijn ziel zich zelve schouwt.
'k Weet niet, of mijn droom zal duren,
Als gij me in uw armen houdt.
'k Weet niet, of 'k niet, tegenstrevend,
Kwetsen zal uw ongeduld,
Wijl mijn trots mijn hevig-levend
Hart met hardheid houdt omhuld.
Of 'k de weelde nog kan dragen,
Dat uw mond mijn haren streelt;
Heb 'k niet al te lang het knagen
Van mijn hunkering met tragen
Plichtendwang mijzelf verheeld?
Maar in dit gelaten staren,
Nu mijn ziel zich stil bezint,
Voel ik de oude blijheid klaren,
Vage droomen als een kind.
Schuwde ik ook ons lief vergaren,
Eenzaam heb 'k u sterk gemind.
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Donker Laren
door Wally Moes.
Wie het tegenwoordige Laren bezoekt en langs alle hoofd- en binnenwegen, grillig
verstrooid op de vroegere graskampen, velden en akkers, overal in de rondte tot
ver buiten het dorp, de tallooze, met slechts enkele uitzonderingen meer of minder
leelijke, meer of minder zonderlinge villa's ziet, waartusschen hier en daar een oud
vervallen boerenhuis met zijn figuur verlegen schijnt; wie de Laarder jonge meisjes
ziet loopen met Cléo de Mérode kapsels, breedgerande hoeden en modieuse
steedsche kleeren, de opgeschoten jongens met garibaldi's en wit voor; wie de
rijkelui's schoolkinderen door elegante mama's, livereibedienden of kinderjuffrouwen
naar het grandiose Gooische schoolgebouw ziet brengen, en impertinente auto's,
door bebrilde monsters bestuurd, onophoudelijk over de wegen ziet stuiven, kan
zich geen voorstelling maken, hoe voor veertig jaar ditzelfde dorp er uitzag.
Droomverloren lag het daar, als over 't hoofd gezien en vergeten door het rusteloos
voortstuwende leven, nederig, stemmingsvol en in harmonie met de intiemteere
natuur, omringd door wijde akkers en onafzienbare heide.
Nog heeft, in 't hart van het dorp, de groote kerkbrink zijn zeldzaam mooi geplante
boomenrijen. Van Oost naar West en van Noord naar Zuid, regelmatig naast elkander
en zich kruisend, loopen de lange lanen; de slanke, grijsgroene stammen rekken
zich statig ten hemel, en als Gothische bogen vereenigen zich de welvende kruinen.
Maar de lage, oude huizen rondom den Brink zijn bijna alle verdwenen. Op de
plaats van het tegenwoordige up to date hotel stond toen een genoegelijk-primitief
dorpslogement, met een typisch uithangbord, waarop in verweerde kleuren een
vergulden postwagen te zien was, en de smidse er tegenover deed tegelijk dienst
als postkantoor. Als men, om z'n brieven te brengen en te halen, vrijelijk het
altijdopenstaande kantoortje in een hoek van de smederij binnentrad, kwam de
dikke, jolige, oude smid zoo van z'n vuur en z'n aanbeeld, en spelde, met een grooten
hoornen bril op den rooden neus, langzaam en nieuwsgierig de adressen uit.
En naar alle richtingen verderop lagen in hun ongerept nederig schoon de
eeuwenoude boerderijen. Onder de hooge lindeboomen door, die als trouwe wachters
de voorgevels beschutten, knipoogden vriendelijk de kleine ruitjes der vensters. En
de zijflanken waren bijna niet anders dan tot aan den grond reikende, rieten
reuzendaken, bedekt met diep sappiggroen mos, dat vertelde van een gedurende
vele jaren rustig bestaan. De kleine in aaneengesloten rijen, of alleenstaande
woningen waren in hun verweerde kleur en eenvoudige structuur al even mooi, en
de tuintjes er omheen met groente en bloemen: gloeiende lelies, stokrozen en gulle
zonnebloemen, gaven menig armelijk huisje een bijna sprookjesachtig aanzien.
En overal tusschendoor zag men een ongebroken verschiet van welige
graskampen en bouwland.
Van uit het dorp, door de velden en over de heide leidden mulle zandwegen met
diepe wagensporen naar heerlijke horizonten, langs sparrebosschen, die in
ongestoorde geheimzinnigheid ruischten, en wier donker, dof blauwachtig groen
het dun, trillend loof en de zilverige, grillig vertakte stammen der berkjes aan hun
zoom fijn lichtend uit deden komen.
De bevolking in hare stemmige kleederdracht paste wonderwel in het stilkleurige
landschap. Overal zag men de witte mutsen en de mooie verschoten paarsen en
blauwen van jakken en schorten, met nu en dan een levendig tikje rood van den
halsdoek. Deftig, als kleine vrouwtjes, stapten de kin-
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deren voort in tot aan de klompjes reikende, ruimgeplooide rokken, terwijl hunne
onnoozele snoetjes door de grootemenschachtige kleeding dubbel kinderlijk keken
uit den breeden veerenrand der zwarte mutsjes.
Ja, stil, vergeten en wereldafgescheiden lag daar het oude dorp! In rust en vrede
scheen het gedompeld! Maar onder een onbewogen oppervlakte kan heel wat
woelen en dreigen, achter het schijnbaar rustigste schoon waart soms een wondere
wereld van verschrikkingen rond!
Krasse onwetendheid en een engte van gezichtskring, die men zich moeielijk
voor kan stellen, maakten deze menschen tot een gemakkelijke prooi van geloof
aan tooverij. Duistere, vijandige machten bestookten hen onophoudelijk en stichtten
allerlei onheil, en als achter een schild verscholen zij zich achter hun vroomheid,
die de redding moest brengen. Heel veel licht heeft de stroom van het moderne
leven, die het oude Laren verzwolg, nog niet gebracht, maar toch schijnt de macht
der tooverheksen wel eenigszins gebroken, toch schijnt de duivel wat minder vrij
spel te hebben, en laait de hel wat minder verschrikkend. Niet zoo heel lang geleden
hoorde men het opgroeiende geslacht nog wel eens in verwondering zeggen:
‘waarom zou er toch niet meer zooveel als vroeger getooverd worden, en waar of
wel al die tooverheksen gebleven zijn?’ en de kinders van tegenwoordig praten er
niet meer over.
Misschien zou ook de gebeurtenis, die hier verhaald zal worden, nu niet meer
mogelijk zijn, misschien ook zou blijken, indien dezelfde aanleiding zich weer
voordeed, dat, onder een slechts bedriegelijk vernisje van ruimer begrip en grooter
verdraagzaamheid, dezelfde geest van fanatieke bekrompenheid en liefdelooze, uit
angst geboren geloofsijver nog onverzwakt voortbestaat.
***
Winkels met groote spiegelruiten en weidsche uitstallingen waren er vroeger in
Laren niet te vinden. Wel hadden de weversbazen allen winkels, waar van alles te
koop was, maar daar zij het voornamelijk van het eigen werkvolk moesten hebben,
werd er maar weinig vertoon naar buiten gemaakt. Overigens zag men hier en daar
achter de troebele vensterruitjes van armelijke woningen 't een en ander uitgestald:
eenige zakjes blauwsel, een paar bossen zwavelstokken en een flesch met
suikerballen deden zien, dat ergens kruidenierswaren te krijg waren; wat mutsenkant,
een rol bombazijn of friesch bont getuigden van manufacturen, of wat kool, sla en
wortelen kondigden den groenteboer aan.
In een gedeelte van een der alleroudste huizen, niet ver van den Brink, woonde
zulk een bescheiden groenteboer, Kobus Vos, om zijne moeilijke spraak nooit anders
dan ‘stamelige Kobussie’ genoemd. Langs de muren van het kille, sombere
achterhuis, stonden eenige kapottige manden met aardappelen, en al naar gelang
het jaargetij het meebracht, zwierf er wat afval van groente over de nattig uitgeslagen
estrikken op den grond.
Maar nog minder aanzienlijk dan zijn winkel was Kobus zelf. Men zou zich moeielijk
onoogelijker mannetje kunnen voorstellen. Uit zijn geheele verschijning en de manier,
waarop hij sterk voorovergebogen op zijn korte, kromme beenen voortsjokte sprak
de onderworpenheid van een geslagen hond, en vol angst en verlegenheid was de
vage blik van zijn fletse, tranende oogen. ‘Stamelige Kobussie’ was dan ook door
de zonderlinge gesteldheid van zijn bekrompen geest niet juist voor zijn pleizier op
de wereld. Uit eene familie stammend, waarvan bijna alle leden een slag van den
molen beet hadden, uitte zich bij hem deze ziekelijke aanleg door een voortdurende
angst voor de hel, die hem tot malens toe vervolgde. Meestal was hij zeer zwijgzaam
en verkropte z'n angst in stilte, maar soms werd de kwelling hem te groot: dan moest
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hij 't er uitgooien en probeerde hij stotterend te preeken. Enkele woorden, die hij
waarschijnlijk eens
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gehoord had van de jaarlijks gedurende den vastentijd weerkeerende boetpredikers,
hadden zich onuitwischbaar in zijn ziekelijk brein geprent, en kwamen in zulke
oogenblikken van opgewondenheid boven. Dan richtte hij zich zoo recht mogelijk
op, keek zonder iemand bepaald aan te zien met zijn knippende traanoogen omhoog,
schudde met uitgestrekten wijsvinger zenuwachtig zijn hand en bracht er met moeite
uit:
- ‘O, gij, zô-zô-zô-zô-zondaars, wacht U voor het 'ellevuur, het aardsch vuur is er
kô-kô-kô-koud bij!’
Maar al was Kobus dan ook niet mooi en niet snugger, hij bewees alweer de
waarheid van het spreekwoord: ‘er is geen potje zoo krom, of er past wel een
dekseltje op’, en zoo had hij toch een vrouw gekregen, net zulk een klein, armzalig
triestig exemplaar als hijzelf.
Lijs had gelukkig wat beter haar verstand en was goed voor Kobus, maar het
ongewasschen gezicht van het leelijke kleine vrouwtje stond altijd zoo huilerig, en
zij sprak op zulk een drensigen toon, dat zij nooit anders dan ‘krijtige Lijs’ genoemd
werd.
Toen zij met Kobus trouwde, huisde deze alleen met twee broers, die niet veel
anders waren dan hijzelf, maar zij had er niets tegen, dat de twee zwagers
meekwamen, en zoo woonde het viertal eendrachtiglijk bij elkander. Kinderen
kwamen er niet, maar toch was het voor de stumperds al zwaar genoeg om de kost
te verdienen. Lijs paste op de winkel en spon, Jan en Willem zorgden voor het
inslaan der groente, en Kobus trok er iederen dag met z'n kar op uit om de waar
aan den man te brengen. Dat was voor ‘stamelige Kobussie’ lang geen gemakkelijke
taak, en menige spotvogel maakte het hem nog zwaarder door te doen, of hij hem
niet verstaan had, en hem over te laten hakkelen, hoeveel zijn kooltjes kostten,
totdat hij 't er van zenuwachtigheid in 't geheel niet meer uit kon brengen. In den
zomer was het 't ergste voor Kobus. Dan kwam ‘de rijkdom’ op het dorp, zooals de
Laarders de stadsmenschen, die bij de boeren kamers huren, plegen te noemen.
Voor ‘de rijkdom’ was Kobus gruwbaarlijk verlegen, en zijn benauwdheid kende
geen grenzen, als de stadsjuffrouwen pruttelden over den prijs, of met z'n waar niet
tevreden waren. Gedurende die weken preekte Kobus in 't geheel niet, dan werd
z'n angst voor het hellevuur tijdelijk verdrongen door z'n angst voor ‘de rijkdom’, en
zette hij er al z'n gedachten op zijn ontzagwekkende klanten goed te bedienen.
Zoo verviel de arme ‘stamelige Kobussie’ van de eene benauwdheid in de andere
en leidde een treurig bestaan.
***
Het lot houdt de menschen uiteen, alsof zij in 't geheel niets met elkander te maken
hebben. Ieder gaat zijns weegs en schenkt den ander geen aandacht, en dan weer
kruisen zich hun banen, de draden verwarren zich, en invloeden worden in werking
gesteld, die soms diep ingrijpende gevolgen hebben.
Eén levenslijn hebben wij met ons geestesoog gedurende eenige oogenblikken
gevolgd, en moeten nu een andere beschouwen, die door het contact met de eerste
op zonderlinge banen geleid werd.
Van den kerkbrink leidde vroeger een bijna altijd modderig, smal pad tusschen
twee hooge knoestige heggen naar een armelijk, vuil achterbuurtje, waar een groep
zeer armoedige huisjes dicht op elkander stond. Een er van had bovendien iets
bijzonder vervallens door den ouden rommel, waarmee het geheel onbegroeide,
zwartachtige erfje overdekt was. Donker verweerde, half vermolmde planken stonden
schuin tegen den zijmuur van het huis op, hoopen gore meubelstukbrokken,
tafelwrakken en onordelijk opgestapelde, verroeste, gedeukte kachelpijpen lagen
er naast. Het donkere achterhuis lag ook vol met een wonderlijk soort antiquiteiten:
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nige manden met allerlei voorwerpen, die men eerst goed zou moeten bekijken om
hun oorspronkelijke bestemming te herkennen.
Hier woonde ‘Lompejan’, zooals hij om z'n handel in oudheden genoemd werd.
Maar deze handel was voor Jan eigenlijk maar bijzaak, hij had buitendien een
heel wat gewichtiger werkkring. Hij belastte zich met geheime boodschappen en
was de vertrouwenspersoon in 't dorp. Wie wat te bedisselen had, dat het licht niet
mocht zien, of liever onbekend moest blijven, liet 't hem doen. Men kon er vast van
op aan, dat er nooit een haan naar zou kraaien en niemand uit Lompejan zou krijgen,
wat hij niet wilde loslaten; zijn stilzwijgendheid was onvermurwbaar, en onkreukbaar
zijn vertrouwdheid. Door hem durfden de boeren wel, in tijden van geldschaarschte
en tegenspoed, het goud en de kralen van hunne vrouwen en dochters laten
verpanden en weer inlossen; niemand kon in huwelijkszaken beter dan hij de
vechtlinie openen, en over en weer polsen, wat er te verwachten viel, en niemand
met meer geslepenheid, in erfenis- of andere kwesties, de menschen zonder dat
zij het bemerkten in de een of andere richting sturen. En de reuk, waarin hij stond,
‘meer te kunnen dan een ander’ verleende hem bovendien een geheel bijzonderen
invloed, want aan den éénen kant was men daardoor van het welslagen zijner
ondernemingen al van te voren overtuigd, en anderzijds deed de angst, die hij door
zijn geheime macht inboezemde, gedweeër op zijn voorstellen ingaan. Jan kon ook
door belezen betoovering verbreken. Wel maakte hij nooit openlijk van deze macht
gebruik en merkte nooit iemand, wanneer of bij wie hij het eigenlijk deed, maar
iedereen wist het, en iedereen kon er staaltjes van vertellen. Zoo iemand moest
men liever te vriend houden, ‘want wie zoo iets nemen kan, kan het stellig ook
geven’. Was het niet herhaaldelijk gebeurd, dat bij dezen of genen een varken of
een koe ziek was geworden, juist nadat Lompejan er met een boodschap geweest
was?!
En nog heel andere dingen kon Lompejan!
Had niet indertijd Hein van Lammert van Hein urenlang met kar en paard voor
den wijdgeopenden tolboom bij het kerkhof gestaan zonder door te kunnen rijden,
als vastgeklonken aan den grond, alleen omdat Lompejan hem gezegd had, dat 't
hem dien dag zoo zou gaan? En had niet ‘kriebelige Sijmen’ een heelen tijd met
een aardappel aan z'n vork gezeten, zonder hem in z'n mond te kunnen steken,
alleen omdat Jan 't niet wilde? Neen, tot vijand moest men zoo iemand niet hebben!
Zelfs de verstandigsten toch zeiden: ‘al kenne al die roarigheiden eigenlijk niet
bestaen, bestaen doen ze toch!’
Maar 't allermerkwaardigste van Lompejan was nog, dat hij 't tweede gezicht had!
Menigmaal werd hij op het middernachtelijk uur door een onweerstaanbaren drang
zijn bed uitgedreven; dan moest hij het huis uit en dwalen door 't dorp. En al spoedig
begreep hij wat er weer achterstak, want zie! - doodstil en schimmig zag hij uit het
een of andere huis een lijkstoet trekken - niet het minste geluid maakten de
voetstappen der menschen, noch de hoeven der paarden. Voort gleden de
schimmen, onherkenbaar, en losten zich op in de duisternis, en - dan duurde het
niet lang of terzelfder plaatse gebeurde het werkelijk. Nooit openbaarde Jan, wat
hij gezien had, niet vóór en niet na het sterfgeval, maar toch hoorde men steeds
geheimzinnig van alle kanten, zonder dat iemand er zich over verwonderde of er
aan twijfelde: ‘Lompejan wist het, hij heeft de lijkstoet al voor weken gezien.’
En de ‘motkeutjes’, waar men doorheen grijpt en die een stellig voorteeken zijn
van den dood, liepen bij hem soms maar zoo over het erf!
Lompejan's uiterlijk paste wonderwel bij zijn handel en wandel. Hij was een kort,
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breed kereltje, met een, door zelden verwijderd vuil en een maar eens in de week
geschoren sterken baardgroei, bijna roetzwart gezicht. Het wit van zijn stekende
blauwe oogen flikkerde in dat zwarte gezicht onheilspellend; zijn breede mond had,
indien hij zweeg, een uitdrukking van onwrikbare wilskracht, en vertrok zich in
gesprek soms tot een tartenden grijnslach. Zijn stug voorhoofd was bijzonder laag,
en het heel kortgehouden zwarte haar lag als een dopje op zijn kop. Hij was zeer
rederijk, en wist in zijn verbluffenden woordenvloed altijd iets te laten doorschemeren
van de bijzondere machten, die hem gegeven waren, hetgeen dan weer in zonderling
contrast kwam met de schijnheilige nederigheid en onderdanigheid in zijn houding
tegenover meerderen. Voor zijn vrouw en kinderen was hij een tyran en oefende
onbeperkt gezag over hen uit.
‘Dikke Nelletje’, zijn vrouw, had haar huwelijksleven doorgebracht in sidderend
ontzag voor haar geheimzinnigen echtvriend. Het geluid van zijn stem en een enkele
blik waren voldoende om haar van ieder eigen denkbeeld te doen afzien, en zij had
haar kinderen in denzelfden geest opgevoed: allen zagen hun vader naar de oogen
als honden hun meester.
‘Dikke Nelletje’ werd niet ten onrechte zoo genoemd, want zij scheen door de
angst wel verstard in haar vet. Als een enorme, vormlooze klomp zat zij achter de
tafel in haar leuningstoel geklemd, en kon van zwaarlijvigheid ternauwernood meer
loopen. Daarbij leed zij sinds verscheidene jaren hevig aan asthma, en moest dag
en nacht in zittende houding blijven. Stijf rechtop, als een Indisch afgodsbeeld, zat
zij daar, de dubbele onderkin op den zwaren boezem gedrukt, die door hare
zaagpiepende, hijgende ademhaling zichtbaar op en neerbewoog. Al menigmaal
waren de benauwdheden zoo hevig geweest, dat zij haar laatste uur gekomen
waande; dan had zij geen rust vóór men haar de sacramenten der stervenden had
toegediend, de dochters, die uit dienen waren, werden in allerijl bijeengeroepen, en
allen stonden met gesmoord weeklagen om haar heen, maar telkens bleek het haar
tijd nog niet te zijn, en leefde zij hijgend en piepend verder.
***
Tegen het einde van den zomer, op een laten namiddag, zaten Nelletje en haar
dochter Wijm stilzwijgend bij elkander aan de tafel. Het bedompte, met meubels,
huisraad en vromen pronk propvolle vertrek werd maar schaarsch door het eenige
kleine venster verlicht, en eerst leek het wel, of alleen de twee vrouwen er aanwezig
waren, maar toen Wijm even van haar stopwerk opkeek, en zachtjes tegen hare
moeder een opmerking maakte, klonk plotseling gebiedend, met krakend
kwaadaardige stem uit den versten hoek van de kamer: ‘Stilte!’
Nelletje schrok in elkander. Met hare kleine, door de oppuilende vette wangen
bijna dichtgedrongen oogjes, keek zij Wijm vermanend aan, legde, met moeite over
den zwaren boezem heen haar mond bereikend, den dikken, korten wijsvinger aan
de lippen, en kwam alleen zichtbaar: ‘st!’
Vader mocht nu niet gestoord worden, want hij was bezig zich klaar te maken
voor een geheime boodschap, en dan moest hij z'n gedachten bij elkander houden.
Jan stond verborgen achter de geopende deur van een oud kabinet, en alleen een
zacht geritsel en gemorrel verrieden zijn tegenwoordigheid. Het was heel donker in
zijn hoekje, maar Jan kon toch wel zien. Hij frommelde eenige papiertjes in elkander,
en borg ze zorgvuldig in een vettig leeren builtje; dit hing hij om z'n hals, en knoopte
er sekuur z'n dikken, donkeren bonker overheen. Daarna pakte hij iets in een mandje,
dat hij omzichtig neerliet in de diepte van een aardappelenzak, sloeg dezen over
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legde hij de andere tot een vuist geknepen op tafel en zei op strengen toon:
- Ik ga heen, en ik weet niet, hoe lang of ik werk zal hebben, je mot dus maar
afkijke, wanneer ik terug kom. En laat ik dan van de jongens niks hoore, dan wete
ze wat d'r op zit, want ik ben hier de baas, en dat vermeen ik te blijve!’
Nelletje keek gedwee naar het kwade kereltje op en zei:
- ‘Goed, vader. Ze zelle allemaal wel goed oppasse, dat doen ze ommers altijd.
Ga maar gerust’.
En Lompejan trok er op uit voor z'n geheime boodschap. De zomer was al ver
heen en het begon al vroeg te schemeren, maar het zou tot Jan's spijt lichte maan
zijn. Hij deed z'n boodschappen altijd liever bij donkere maan, want niemand had
er mee van noode, en hij liep, waar hij ook heen moest, even gemakkelijk en even
graag in het zwartste nachtduister als op klaarlichten dag.
Jan ging den kant naar Naarden op, waarheen precies weet natuurlijk niemand,
en wat hij er doen moest evenmin. Eenige uren later had hij zeker z'n geheimzinnige
zaakjes opgeknapt, en liep met stevigen tred terug naar Laren.
De bijna volle maan was omfloersd en er hing een ijle damp. De slagschaduwen
werden bijna geheel opgelost in eene algemeene fijne helderheid, waarin alles
onwerkelijk scheen te zweven en te drijven. De sparreboomen langs den weg hingen
eerst in de verte als zwarte vlekken in de lucht, en doemden dan geleidelijk op in
hunne werkelijke gedaante.
Toentertijd was de straatweg tusschen Naarden en Laren heel wat eenzamer dan
tegenwoordig; men kon haast een uur loopen zonder aan een huis te komen. Achter
de sparren waren dichte boschjes hakhout, afgewisseld door opener plekken met
enkele alleenstaande boomen.
Ongeveer halfweg Laren werd Lompejan's aandacht getrokken door iets vreemds,
dat hij op zulk een open plek zag. Het maanlicht lag er als een wit laken over den
grond gespreid. Middenop schemerde een niet hooge boom, en even daarvoor,
onbewegelijk en star, in een allervreemdste houding scheen een menschenfiguur
te staan. De beenen waren rondgebogen als van iemand, die een danspas uitvoert,
maar zonderlingerwijze bleven de voeten een heel stuk boven den grond, en de
kop hing zoo diep omlaag, dat het bijna geleek, of hij geheel ontbrak.
Jan bleef staan en keek met gespannen aandacht naar de vreemde verschijning.
Boven z'n hoofd ruischte het in de sparren, een zuchtend windje suizelde langs z'n
ooren, toen scheen even het phantoom bijna onmerkbaar te deinen, alsof het
probeerde een buiging voor hem te maken. Lompejan was nog nooit in z'n leven
ergens bang voor geweest, niet voor werkelijke dingen en niet voor bovennatuurlijke,
want met de geheimzinnigheden in de natuur voelde hij zich op vertrouwelijken voet,
en hij behoorde niet tot dezulken, die voor dieven of landloopers behoeven te
vreezen; nog eerder misschien zouden dezen voor hem op den loop gaan. Hij
schrikte of griezelde dus in 't minst niet voor het raadselachtige wezen, en stapte
er zonder aarzelen op toe.
- ‘Heilige Jozef!’ riep hij al ras, ‘ik geleuf zoowaar, dat zich daar iemand verhangen
het!’
Nog eenige stappen en hij was er bij, en zag, dat hij het bij het rechte end had:
aan een sterken, ver overhangenden tak van een kleinen eikenboom hing een man
te bengelen.
- ‘Heere Christus!’ sprak Jan in zichzelf, ‘hier kom ik vast wel te laat! Die ziet er
niet uit, of ie nog veul te vertellen het! Wie zou 't wel zijn?’
Hij ging dicht voor den hangenden man staan, rekte zich op z'n teenen, en keek
hem vlak in het neergebogen gelaat. De tong van het lijk hing lang uit den wijdopen
mond, en zag er in den maneschijn pikzwart uit, en de in verstikkingsnood ver uitge-
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puilde oogen schenen Jan strak aan te kijken.
- ‘Heere God! 't is zoowaar stamelige Kobussie! Maar mooier is ie d'r niet op
geworden! Hoe ter wereld zou die hier zoo komme te hange!’
Nadat hij zich nog even had staan te verwonderen en te bedenken wat hij doen
zou, mompelde hij weer:
- ‘In alle gevalle zal ik hem maar vast afsnije en 't an z'n wijf gaan zegge, dan
kenne ze 'm komme hale, want ik kan 'm toch moeielijk meeneme. En ik kan er toch
ook niet goed over om hem maar zoolang te laten hange!’
Het was voor den kleinen man niet gemakkelijk zijn voornemen ten uitvoer te
brengen, maar hij was sterk en niet gauw verlegen, en zijn koelbloedigheid kwam
hem te hulp. Hij nam z'n geopend zakmes in de hand, en deed den overhangenden
tak door er achter het lijk aan te gaan hangen nog dieper doorbuigen, zoodat
Kobussie met z'n voeten op den grond kwam te staan. Met inspanning van al z'n
krachten hield hij met de eene hand den tak omlaag, en gelukte het hem al zagende
het taaie touw door te snijden. Kobus boog steeds verder voorover, en toen de
laatste vezel doorging, plofte hij met een doffen slag op z'n gezicht op den grond.
De tak werd plotseling van zijn tegengewicht ontlast, en veerde met een krachtigen
zwiep naar boven. Jan dacht, dat de arm, waaraan hij hing, hem van den schouder
gerukt werd! Met een vloek liet hij los, en kwam half springend, half vallend bij Kobus
terecht.
- ‘Ja, jongen’, zei hij, ‘dat was voor ons allebei een benauwd oogenblik, maar ik
kon 't niet anders doen, en ik denk wel, dat ik me nog meer bezeerd heb dan jij’.
Zijn schouder wrijvende hurkte hij naast Kobus neer, bewoog zijn arm eenige
malen boven het lijk heen en weer, om te probeeren, of hij geen ernstig letsel
bekomen had, en rolde, toen dat meeviel, Kobus om op z'n rug. Nadat hij hem nog
eens aandachtig in het jammerlijke gelaat gekeken had, mompelde hij:
- ‘Nee, hoor! daar is geen goed meer an te doen, die is d'r geweest’.
De lugubere vondst en het optrekken er mee hadden Lompejan toch wel wat
opgewonden, en haastiger dan hij gewoon was te loopen spoedde hij zich nu naar
Laren, Hij liep meteen door naar Lijs en vond haar, met haar twee zwagers, ondanks
het late uur nog op, in groote ongerustheid wachtende op Kobus, want zij begrepen
maar niet, waar hij toch bleef.
Zonder veel omhaal vertelde Jan, hoe hij Kobus gevonden had, en nu had ‘krijtige
Lijs’ alle reden om te krijten. De arme vrouw was geheel van streek. Radeloos haar
handen wringende, liep zij heen en weer en riep:
- ‘Hoe heeft Kobus dat nou toch kenne doen! We leefden toch zoo tevree met
mekaar!’
Maar langzamerhand werd ze 't er met zichzelf over eens: ‘'t was bepaald die
vreeselijke benauwdheid voor de rijkdom, die 't hem gedaan had. Gisteren had een
van de stadsjuffrouwen een bloemkooltje voor vandaag besteld. Kobus had haar
herhaaldelijk gevraagd toch vooral voor een bloemkooltje te zorgen, maar ze had
er geen gehad, en hij was van morgen, toen hij er met z'n kar op uitging, erg
zenuwachtig geweest, en nou dacht ze stellig, dat ie zich alleen verhangen had,
omdat ie an die juffrouw geen bloemkooltje had kenne brenge’.
Willem en Jan, de twee broers van Kobus, hadden nog niets gezegd. Met verbeten
gezichten zaten ze stom aan de tafel, keken Jan aan, als weten zij hem, wat er
gebeurd was, en schenen geen plan te hebben er zich mee te bemoeien. Eindelijk
zei Jan:
- ‘Zeg, zou jelui ook es meegaan om 'm te hale? Hij kan toch daarginds op de hei
niet blijve legge!’
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antwoord te geven of hem iets meer te vragen, met de handen in de zakken baloorig
de deur uit. Jan volgde hen verbaasd en verontwaardigd. Hij vond, dat hij die
menschen een grooten dienst gedaan had; een pleizierig werkje was het althans
allerminst geweest om die malle Kobus af te snije, en z'n schouder voelde nog, of
ie uit 't lid was getrokken! Hij begreep heelemaal niet, waarom hij zoo weinig wil van
z'n daad had en begon zich innerlijk heel kwaad te maken over de houding, die die
twee tegenover hem aannamen. Toen zij nog maar steeds doorliepen zonder iets
te zeggen, voer hij uit:
- ‘Zeg, wat mankeert jelui eigenlijk!? As je me goddoome net goed genoeg vindt
om die malle Kobus af te snije en me verder niet meer telt dan de kat van je grootje,
zeg 't dan liever, dan verdom ik het om verder voor Piet Snot mee te loopen, dan
kun jelui dat mooie stuk broer van je alleen gaan zoeken!’
Toen kwam Willem los:
- ‘En ik wou dan wel om een lief ding, dat jij van avond nijt onder m'n oogen was
gekomme! Ik heb veuls te veul van jou duvelsche kunsten gehoord, wie weet wat
voor hand jij hierin gehad hebt! Om Kobus geef ik zooveul nijt, ofschoon kwaad was
ie niet, maar wij zitte nou met de schaande voor de minse. Hadt 'm dan late hange,
as ie hing, wat doe jij je er mee te bemeuje?!’
Lompejan was zoo verbaasd over deze toespraak, dat zijn gewone rederijkheid
hem geheel in den steek liet. Zijn woede zwol in hem, en stotterend van
opgewondenheid riep hij:
- ‘Ezelskop! dan had een ander hem toch motte vijnde, hij hing zooi an de weg!’
- ‘Dat weet ik nog zoo vlak nijt’, zei Willem, terwijl hij dreigend vlak voor Lompejan
bleef staan, ‘jij kan meer as een ander, God weet, of ie dan wel gehangen had!’
Lompejan stikte haast van kwaadheid; zijn hoofd scheen hem dubbel zoo groot
te worden, en hij zag flitsende vlammen voor z'n oogen. Hij bedwong zich met moeite
om Willem niet aan te vliegen en er blindelings op los te slaan, maar twee tegen
een was geen werk, en hij had geen zin zich na al z'n moeite nog op den koop toe
te laten afranselen. Bovendien voelde hij zich zoo raar worden, als hij nog nooit in
z'n leven geweest was: het raasde met donderend gerommel in z'n ooren, hamers
bonkten in z'n slapen, en 't was, of z'n oogen uit z'n hoofd wilden springen. Zonder
een woord meer te zeggen, keerde hij zich plotseling om, liet de twee mannen staan
waar ze stonden, en holde naar z'n huis, dat dichtbij was. In razende vaart dreunde
hij door het achterhuis en stoof de kamer in, waar Nelletje nog amechtig achter de
tafel zat, terwijl de jongens en meisjes allen te bed lagen.
Midden in de kamer smakte Jan op den grond neer. Knarsetandend en met het
schuim op den mond stootte hij rauwe kreten uit, en beukte zich met beide vuisten
op voorhoofd en borst.
In sprakelooze ontzetting zag Nelletje het aan; bang was zij altijd voor Jan, maar
zoo vreemd en ijzingwekkend had zij hem nog nooit zien doen! Rillend van angst
bleef zij als versteend, even strak als altijd, rechtop zitten, en deed het eenige,
waartoe zij nog in staat was: zij sloeg het eene kruis na het andere, en prevelde
hijgend met hoog opgeslagen oogen hare gebeden.
De meisjes gluurden met doodelijk verschrikte gezichten door een reet van de
bedsteegordijnen, en de jongens, die in het achterhuis sliepen, waren opgestaan
en loerden door een kier van de deur. Geen van allen waagde zich dichter bij vader,
want hij leek wel van den duivel bezeten te zijn.
Nadat Jan nog eenigen tijd met armen en beenen slaande te keer was blijven
gaan, werd hij gaandeweg rustiger, en viel eindelijk in slaap.
En sinds dien avond, sinds hij stameligen Kobussie had afgesneden en door z'n
broers
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zoo diep beleedigd werd, leed Lompejan aan hevige toevallen.
Jan en Willem Vos hadden hun broer gevonden en er voor gezorgd, dat hij thuis
werd gebracht. Twee dagen lang sprak ieder in Laren over dien armen ‘stameligen
Kobussie’, die zich verhangen had, omdat hij zoo gruwbaarlijk verlegen voor den
rijkdom was, en aan die stadsjuffrouw geen bloemkooltje had kunnen brengen, en
toen werd hij op last van den pastoor, als zelfmoordenaar, in alle stilte, zonder dat
er een mis voor hem gelezen werd, in ongewijden grond op het Jan Berend's kerkhof
begraven.
Midden op de hei tusschen Laren en Hilversum ligt het daar, maar weinige
vierkante meters groot, oorspronkelijk bedoeld als gemeentekerkhof; maar niemand
was er nog ooit begraven behalve Jan Berend, een landlooper, die dood aan den
weg was gevonden, en naar wien, door ieder, zelfs nu nog, het kerkhof genoemd
wordt. Het afgezette stukje hei, waar niets aantoonde, dat er iemand begraven lag,
en dat zich in niets onderscheidde van andere hei, had toch iets aangrijpend sombers
en verlatens, en het was haast onbegrijpelijk, dat dit alleen kwam door het
vermolmde, half in elkander gezakte knekelhuisje van dofzwart geschilderde planken,
dat er opstond. Hier werd stamelige Kobussie te ruste gelegd, en meer dan ooit
huilde krijtige Lijs, want zij wist, hoe bang Kobus altijd voor de hel was geweest, en
nu lag hij in ongewijden grond! Nooit, nooit, kon dat immers goed uitkomen. 't Was
den hemel geklaagd!
***
De volijverige pastoor, die stameligen Kobussie zonder mis in ongewijden grond
had laten begraven, stierf zes jaren later. Met groote statigheid en eerbetoon had
zijne uitvaart plaats, en rustig kwam hij te liggen in zijn gewijd graf op het oude Sint
Jan's kerkhof bij de tol, op den heiligen heuvel, waarheen sinds vele eeuwen de
vromen van heinde en ver in plechtige bedevaart optrokken om stichting en troost
te vinden; en door alle nachten heen zou het eeuwige licht van de kapel een milden
schijn op zijn rustplaats werpen.
Er was een nieuwe pastoor beroepen, en men wilde hem feestelijk inhalen. Wie
kon daartoe beter helpen dan meester van Velzen, de zoo veelzijdig begaafde, nog
jeugdige hoofdonderwijzer van de dorpsschool. Niemand anders was bij elke
voorkomende gelegenheid zoo vindingrijk in waardige en kunstrijke bedenksels als
hij, en niemand anders zoo vaardig en bereidwillig om zijne gelukkige ingevingen
ook ten uitvoer te brengen. Hij hanteerde de kwast met lust en gemak, en draaide
er de hand niet voor om in een minimum van tijd de grootste lappen te beschilderen.
Toepasselijke spreuken en verzen schudde hij uit z'n mouw, en wist er zoo noodig
de passende muziek bij te vinden. De kapelaan en eersten van het dorp begaven
zich dus te zamen naar den meester, en verzochten hem dringend en eerbiedig de
leiding op zich te willen nemen van de feestelijke ontvangst. Met de hem eigen
joviale beminnelijkheid en artistieke wijfelloosheid zegde hij z'n hulp toe, en ging
met animo en toewijding aan den gang.
Hij liet de jongens en meisjes van het dorp volop kransen van sparregroen maken,
en deed terwijl zelf het kunstvoller werk. Van helderrood vloeipapier knipte en plakte
hij tallooze, breede lange wimpels, en bracht er in gouden en kleurige letters allerlei
spreuken en vrome inscripties op aan. Toen trok hij met eenige helpers naar de
kerk, en gaf zelf aan, hoe deze smaakvol en treffend versierd kon worden. De
wimpels, langs dunne stokjes geplakt, staken fier tusschen het groen uit, en lieten,
rondom langs de muren en aan alle pilaren, duidelijk leesbaar hunne opschriften
zien.
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dikke kop met zwaar grijs haar, waarin de tonsuur bijna schuil ging, was enorm.
Treffender personifieering van de uitdrukking ‘pater goedleven’ scheen op het eerste
gezicht nauwelijks denkbaar. Maar bij nader beschouwing zag men hoe
buitengewoon mild en vriendelijk de uitdrukking zijner groote, stralende oogen was,
en hoe de lijnen om den forschen mond en de plooien der volbloedige, bolronde
wangen getuigden van de meest gulle goedhartigheid.
Ondanks zijn zestig jaren besteeg hij met jeugdig vuur den kansel, als nam hij
met vreugde van zijn nieuw arbeidsveld bezit, en sprak voor de vuist met daverende
stem zijn nieuwe gemeente toe, tot tekst voor zijn preek de woorden nemende, die
op het eerste wimpeltje prijkten. Als zware orgeltonen dreunden de klanken door
het gebouw, het was of de muren schudden, en mannen, vrouwen en kinderen
verheugden er zich over, dat hun nieuwe pastoor zoo mooi kon preeken, met zulk
een daverende, donderende stem!
Na den dienst drukte de pastoor velen zijner nieuwe parochianen de hand en
vroeg, wie toch wel de kerk zoo mooi versierd had. Men wees hem meester van
Velzen; met uitgestrekte armen trad hij nu op dezen toe, legde hem beide handen
met vriendelijken druk op de schouders en zeide opgetogen:
- ‘Kereltje, kereltje! wat hebt ge dat schoon gedaan! daar zult ge wil van hebben!’
Nooit had de meester meer voldoening van z'n werk gehad: die stralende oogen,
die zoo blij dankbaar op hem neerzagen, verwarmden hem tot in 't hart!
Den volgenden morgen wilde de pastoor er volstrekt niet van hooren, dat de
versiering afgenomen zou worden, en toen de meester er veertien dagen later weer
over begon zei hij:
- ‘Maar kereltje, ik ben pas aan 't vierde wimpeltje, begrijp je dan niet, dat ik ze
allen af wil preeken?’
En 't was niet alleen door de beminnelijke wijze, waarop de pastoor zich dankbaar
toonde voor de feestelijke ontvangst, dat men gewaar werd welk een vriendelijk hart
hij had, al spoedig bleek het door allerlei meer. Zijne buitengewone goedhartigheid
ontaardde bijna in te groote weekheid van gemoed. Hij kon geen ellende en droefheid
zien zonder aangedaan te zijn; het was verwonderlijk, hoe er in zulk een grof,
kolossaal lichaam zulk een teer, lichtbewogen hart kon wonen. Iemand ongetroost
of zonder gift weg te sturen was hem onmogelijk, altijd trachtte hij zooveel als in zijn
vermogen was de ellende te lenigen. De armen van het dorp en zelfs de bedelaars
van de omliggende gemeenten hadden het gauw in de gaten; allen wisten den
nieuwen pastoor van Laren wel te vinden. Het stond niet stil aan zijn deur, en altijd
maar gaf hij, ver boven z'n middelen.
Zijn trouwe meid Bregje, die hij van z'n vorige standplaats had meegebracht, werd
er wanhopend onder. Zij zag aankomen, dat het hier wel weer evenzoo zou gaan
als daarginds, waar de pastoor het raar afgelegd had. Geruchten daarover drongen
tot Laren door, en sommigen, minder toegankelijk voor de innemendheid van den
pastoor en niet geheel voldaan over zijn mate van strengheid in geloofszaken,
schudden het hoofd.
‘'t Wordt teugeswoordig veuls te licht op de wereld’, zeiden zij, ‘dat mot niet, 't
menschdom mot met den knoet geregeerd worden’. Maar 't hielp dan weer, dat de
pastoor zoo prachtig kon preeken, met zulk een daverende, donderende stem, waar
de kerk van dreunde, en dat hij op den catechismus zoo streng was. Daar duldde
hij geen onoplettendheid en was het geen gekscheren. Als de jongens hun lessen
niet kenden of onverschilligheid toonden, bulderde toornig zijn stem, en vlogen hun
de muilperen om de ooren; dan konden ze voelen wat voor stevige handen, ‘meneer
de pastoor’ had, en hoe ernstig hij het ondanks z'n vriendelijkheid meende.
De pastoor zelf maakte zich in 't minst
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niet bezorgd, niet over de meeningen der menschen en evenmin over zijne moeielijke
levensomstandigheden. Al werden zijn enorme zwarte huisjas, die wel drie kapelaans
had kunnen bergen, en het zwarte priesterkleed, waarmee men hem door het dorp
zag loopen, ook nog zoo vaal van kleur en kaal op de naden, zijn wangen bleven
even blozend en bolrond, en de omvang van zijn zwaar lichaam even geweldig. En
in weerwil van de muilperen was hij met de jongens van den catechismus op den
besten voet. Soms als er heelemaal niets meer in kelder of kast was, zeide hij tot
hen: ‘toe jongens, jelui moet eens aan vader en moeder zeggen, dat bij meneer
pastoor de muizen van den honger dood uit de kast vallen’, en dan kwamen er vast
weer wat kippen en konijnen, wat aardappelen en pondjes boter. Iederen morgen
na de vroegmis gaf Bregje aan een van de koorknapen een leege emmer mee om
naar den een of anderen boer te brengen, en altijd werd de emmer vol melk
terugbezorgd. En ieder, die wat bracht, werd met vreugde en dankbaarheid
ingehaald, en moest, al was de gave nog zoo gering, binnenkomen bij den pastoor
in de kamer. Dan was het ‘lief kind’ voor en ‘lief kind’ na, en wat er maar net nog te
vinden was, kwam op tafel. En als de pastoor eens van dezen of genen meer
gegoede een vaatje wijn had gekregen, moest menigeen in ruil voor een kleine gave
een flesch met hem drinken. Overal in 't dorp zag men den pastoor. Geen van z'n
voorgangers had ooit zoo vlijtig aan huisbezoek gedaan. Met allen maakte hij zich
vertrouwd, en alles wilde hij weten.
En zoo klaagde ook krijtige Lijs hem haar nood. Zij kon maar niet ‘overzetten’,
dat haar arme Kobus op het Jan Berend's kerkhof lag! Hij was toch zoo'n goed
mannetje geweest en had z'n leven geen kwaad gedaan. Hij had zich toch vast
alleen maar verhangen, omdat ie an die juffrouw geen bloemkooltje had kenne
brenge. En nou lag ie voor alle eeuwigheid in ongewijden grond en dat kon nooit
goed uitkomen!
De pastoor was door hare klachten zeer bewogen en had erg met haar te doen.
Hij vond ook, dat z'n voorganger in dit geval wel wat al te nauwgezet van geweten
was geweest, en beloofde Lijs er eens over te denken, of er niet nog wat aan te
doen zou zijn.
Na rijpelijk overleg schreef hij aan den bisschop en pleitte warm voor den armen
Kobus, die toch, toen hij zichzelf te kort deed, stellig niet toerekenbaar was geweest.
Tot zijn groote vreugde ontving hij een welwillend antwoord van den bisschop: hij
kreeg permissie Kobus naar het Sint Jan's kerkhof te laten overbrengen en daarna
nu nog een mis voor hem te laten lezen, maar het moest zonder ophef, zoo stil
mogelijk geschieden.
Om geheel in den geest van den bisschop te handelen liet de pastoor op een
nacht de kist, waarin Kobus lag, door den doodgraver en een helper opgraven en
naar het Sint Jan's kerkhof overbrengen, hun ten strengste aanbevelende er tegen
niemand over te spreken. Hij ging zelf het heuglijk nieuws aan Lijs vertellen en ried
ook haar het nog aan niemand te zeggen. Als er Zondag voor Kobus een mis gelezen
werd, kwam, naar hij meende, de gemeente het op de beste manier te weten. Lijs
kreet van vreugde nog harder dan anders en beloofde vast er geen woord van te
reppen.
Maar de pastoor vergiste zich deerlijk in zijn gemeente, en beoordeelde anderen
te veel naar zichzelf. Hij nam de zaak te eenvoudig op, peilde niet wat het Sint Jan's
kerkhof voor de Laarders was, en kende het volk niet, waar hij mee te doen had.
Hij zag noch de gehechtheid aan den bodem en aan de oude heilige gebruiken,
noch den blinden, fanatieken geloofsijver, die voor liefde tot den evenmensch geen
plaats laat, en de eerwaardigste gevoelens kan doen ontaarden in onmenschelijke
hardheid en haat. Met liefderijk optimisme dichtte hij ieder zijne eigene onbekrompen-
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heid van geest en ruimheid van opvatting toe. Had hij met beleid eerst bekend
gemaakt, dat hetgeen hij liet doen met toestemming van den bisschop geschiedde,
men had zich ongetwijfeld bij de zaak neergelegd en het hooge besluit zonder
morren aanvaard, maar nu verdacht men er hem van op eigen gezag te handelen,
en lichtvaardig de door God ingestelde wetten te schenden. En zoo had zijn daad
schromelijke gevolgen.
***
Het was de Zondagmorgen nadat Kobus in zijn gewijd graf te ruste was gelegd,
en in groote getale trokken de geloovigen op ter kerke voor de groote mis om tien
uur.
Den dag te voren had zich een zonderling gerucht door het dorp verspreid;
niemand wist, waar het vandaan kwam en wie het 't eerst verteld had: ‘stamelige
Kobussie, die voor zes jaar z'n eigen verhangen het’, heette het, ‘is van het Jan
Berend's kerkhof naar ons kerkhof overgebracht’. Maar niemand geloofde er aan,
men wist wel beter, dat mocht en kon immers niet. Een zelfmoordenaar hoort niet
in gewijden grond. Waar moest het heen, indien er geen verschil meer gemaakt
werd tusschen de in genade gestorvenen en de van God verlatenen, die moedwillig
hun zaligheid verspeeld hadden! En een smaad zou 't immers zijn voor hun kerkhof,
waar ze op de graven van hun dooden gingen bidden, en waarheen ze jaarlijks
optrokken met het heiligst wat ze hadden!
Men vroeg er Lijs naar, maar ze gaf niets uit, doch wel bevreemdde haar houding.
Het was als sprak er een geheime triomf uit, die zij met moeite bedwong zich te
toonen. Men schudde medelijdend het hoofd en zeide: ‘Krijtige Lijs het 't zeker
gedroomd en nou denkt ze dat 't waar is, maar ze is tenminste wijs genogt om niks
te zeggen’.
Ook Lompejan hoorde er van. Hij spitste z'n ooren als een paard, dat lont ruikt,
zette z'n nijdigste gezicht en zeide met ingehouden toorn: ‘as dat waar was, zou d'r
wat te kijk komme! Nooit ter eeuwigen dage zou ik 't dulde!’ Hij had op stameligen
Kobussie, die hem zulk een diepe vernedering had doen ondergaan en hem z'n
toevallen bezorgd had een zwaren wrok, maar hij gaf er zich geen rekenschap van,
dat dit de oorzaak van zijne verontwaardiging was. Neen, hij was een geloovig,
goed Katholiek en zelfmoordenaars hoorden op het Jan Berends kerkhof en niet in
gewijden grond.
Maar even vredig en stemmingsvol als altijd beierden op dien Zondagmorgen de
klokken over het oude dorp en riepen, ter vrome viering van de hoogmis, de
gemeente te zamen. Tusschen half tien en tien uur stroomde het van alle kanten
op den kerkbrink aan. De meeste mannen, die te vroeg kwamen, bleven onder
eerbiedig stilzwijgen in groepen voor de kerk staan, terwijl de vrouwen en kinderen
meteen naar binnen gingen en zich dadelijk in het gebed verdiepten. En weer luidde
even op eene bijzondere wijze de klok, ten teeken, dat de dienst zou beginnen. Nu
kwam de drom van mannen ook binnen, en allen zochten ijverig stommelend hun
plaats. En steeds nog klotsten enkele klompstappen achteraan, en schoven
huismoeders, die bijna te laat kwamen, haastig en geruischloos in de banken.
In gloeiend rood en stralend blauw en geel schitterde het heldere daglicht door
de gekleurde vensters boven het altaar, en als een vriendelijke ster der vertroosting
scheen zacht en trouw het eeuwige licht in de er voor hangende ampel. Op de treden
van het altaar, den rug naar de gemeente gekeerd, met het groote gouden kruis op
de zilverwitglanzende kazuifel stond de indrukwekkende gestalte van den pastoor,
aan iedere zijde twee koorknapen. Als diepe orgeltonen klonk al zijn stem luid op,
vóór het eindelijk stil werd.
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hoorbaar zijn woorden. Op de gebruikelijke wijze kondigde hij aan, dat de mis gevierd
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zou worden voor Kobus Vos, die voor zes jaar ter eeuwige rust was ingegaan.
Er ging een vreemd geruisch door de kerk, hoorbaar en zichtbaar tegelijk, een
nauw merkbare, algemeene vluchtige beweging, die dadelijk weer inzonk, zooals
een zachte wind even ritselend den zilveren achterkant der wilgenbladeren binnenst
buiten brengt. Het was de bij allen tegelijk inslaande gedachte, dat het dan toch
waar was geweest, wat men had hooren fluisteren, want als Kobus Vos nog op het
Jan Berend's kerkhof lag, zou er geen mis voor hem gelezen worden!
De traag werkende hersens wisten met het overstelpende geen weg. Wel was
men gewoon aan den leiband te loopen, weinig plaats aan eigen meening te gunnen,
maar naast de gehoorzaamheid, die zelfs de gedachten den voorgeschreven weg
deed volgen, drong zich nu machtig de twijfel op, of dat wel had mogen gebeuren.
Zij meenden te zien bezoedelen wat hun onaantastbaar heilig was, en een
verwarrende gewaarwording van wrevel en verbittering, alsof hun een smadelijk
onrecht gedaan werd, kwam in strijd met het gewone rustige gevoel van veilige
overgave aan onfeilbare leiders.
Daar verhief zich plotseling achter in de kerk een ruw stemgeluid, en op dreigenden
toon werden eenige onverstaanbare woorden uitgeschreeuwd, die zonderling
afgebrokkeld en rauw door de muren weerkaatst werden.
Een ijzige luchtstroom scheen door het gebouw te gaan, gedurende één oogenblik,
dat beangstigend lang leek, bleef het onnatuurlijk, doodelijk stil; alle geluiden, die
zelfs bij de meest aandachtige gemeente gehoord worden, hielden op; het was of
ieder den adem inhield en bij allen de bloedsomloop stokte!
Weer verhief zich luid morrend de stem, nu gevolgd door een gestommel, alsof
eenige menschen haastig en half vechtend opstonden. De verschrikkende klanken
ter plaatse, waar men nooit anders hoorde dan vrome gebeden, orgeltonen, gezang
en de eerbiedwekkende stem van den priester wekten in alle rijen een ongekende
ontzetting. Zouden de muren niet scheuren en op hen vallen, en het altaar voor
hunne oogen verzinken!? Sommige vrouwen hurkten in hunne knielende houding
zoo klein in elkander, als trachtten zij geheel tusschen de banken weg te kruipen,
en anderen grepen met trillende handen aan hunne ooren om het ontzettende toch
maar niet meer te hooren.
Achter in de kerk werd het gestommel heftiger, en meer stemmen verhieven zich
in opstandig gemor. Hier en daar begon iemand te gillen, zelfs mannen werden
bang, stonden op en wilden weg uit de kerk.
De pastoor, die zich nog niet eens weer naar het altaar gekeerd had om de mis
te beginnen, want slechts enkele oogenblikken waren sinds zijne woorden verloopen,
hief hoog de machtige armen op. Op zijn bolrond, vriendelijk gelaat stond
verontwaardigde verbazing te lezen. Een oogenblik nog wachtte hij af, of het tumult
zich zou leggen, maar toen het integendeel toenam, rekte hij nog hooger de armen,
en slingerde met geweldigen toorn een donderend ‘stilte!’ in de kerk.
Het werkte als olie in 't vuur!
Banken werden omvergeworpen, het oproerig geschreeuw werd steeds heftiger,
en in groote verwarring drong nu alles naar den uitgang van het gebouw.
Reuzengroot, het van toorn gloeiende gelaat hoog opgeheven, de armen ten
hemel gestrekt stond, met den rug naar het altaar, de verlaten priester!
En buiten, in het midden van een dichten drom, met woedende gebaren
schreeuwde Lompejan:
- ‘Pest en hellevuur over heel Laren! Verdelgd en verslonden zal het worden, als
wij dat dulden! Geen steen zal op den anderen blijven! De aarde zal splijten, en de
dooden uit hun graven komen en met de lijkwaden om hun klapperend gebeente
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weeklagend onder ons dwalen. Mannen, naar het kerkhof! Als dan de geestelijken
niet meer weten, wat onze Heere God toekomt, moeten wij toonen, dat wij 't wel
weten! Op mannen, op! Onze Heere God is beleedigd! Ze spelen met onze Heere
Jezus, en dood, hel en eeuwige verdoemenis wacht ons allen, als wij 't niet recht
zetten!’
De invloed, die er van Lompejan uitging en zijne opruiende woorden wekten het
sluimerend fanatisme. Meer was er niet noodig om aan alle wijfeling een einde te
maken en de weegschaal te doen doorslaan. De edele kern der geschokte gevoelens
ging te loor in het laaien der dweepzucht, die eenmaal ontvlamd, niets meer ontziet.
Een vreeselijke opwinding maakte zich van allen meester, en in alle groepen
begonnen de meest durvenden luidkeels te roepen en aan te vuren, en overal klonk:
‘naar het kerkhof! naar het kerkhof!’
Daar vertoonde de pastoor zich in zijn misgewaad aan de kerkdeur. Indrukwekkend
was zijne verschijning. Weer breidde hij wijd de armen uit, en het was te zien, dat
hij sprak, maar zijn stem ging in het rumoer verloren. Niemand sloeg acht op hem,
niemand scheen in hem meer Gods vertegenwoordiger op aarde te zien!
- ‘Schoppe hale, mannen, schoppe hale!’ brulde Lompejan en naar alle kanten
stoven de mannen uiteen.
Sommigen dwongen de herbergiers in de buurt de gesloten deuren der kroegen
te openen, drongen naar binnen en hielpen zichzelf aan een borrel; dat gaf moed,
en dravende haalden zij den troep weer in.
Als een in- en uitrollend kluwen wentelde de oploop zich eenigen tijd, als stuurloos
over den Brink, maar toen verscheidene mannen met schoppen over de schouders
zich er bijvoegden en aan het hoofd stelden, sloeg de geheele troep als op
commando den weg naar het kerkhof in. Vele vrouwen en kinderen liepen mee.
Sommige vrouwen hadden zich door de algemeene opwinding zoo laten meeslepen,
dat zij nog feller geleken dan de mannen. Vooral een al tamelijk bejaarde vrouw,
om haar bazige wijze van spreken altijd ‘Mie de sergeant’ genoemd, was tot een
razende furie geworden. Geheel den Zondag vergetend had zij hare mouwen
opgestroopt en zwaaide met gebalde vuisten hare bruine magere armen, waarop
de aderen als donkere koorden onder het te ruime gerimpelde vel lagen. Haar muts
was scheef gaan staan, en spichtige vlokken haar slierden voor hare brandende
oogen. Zoolang de troep nog besluiteloos heen en weer wentelde, liep zij er omheen
als een nijdige herdershond om de kudde, en hitste met woord en gebaar iedereen
op, maar nu draafde zij naar de spits en stelde zich aan 't hoofd, naast Lompejan,
die als een bezeten kobold vooropliep. Met sterken greep hield hij zijn schop als
een dreigend wapen omhoog, en schreeuwde zonder ophouden met van woede
vertrokken gezicht: ‘hel en verdoemenis over Laren! pest, vuur en dood!’
Aan den buitenrand van de menigte, op een sloffenden sukkeldraf, liep Lijs
handenwringend en jammerend. Telkens strekte zij met smeekend gebaar de handen
voor zich uit, alsof zij probeeren wilde de dravende menschen tegen te houden,
maar zoodra zich een kwaad gezicht naar haar toekeerde, week zij sidderend
achteruit. Het ontzettende, wat daar ging gebeuren, kon zij niet vatten, maar een
afgrijselijke angst, als stond zij voor de geopende hel, bezielde haar. Jan en Willem
Vos waren naar verschillende kanten geloopen om veldwachters te zoeken. In korten
tijd werd door den tierenden, klompklotsenden troep, die wel uit zes- of zevenhonderd
personen bestond, het kerkhof bereikt, en in een paar seconden was de heele kluit
er op. Lompejan had het 't eerst betreden, en als kon hij zich vertienvoudigen, scheen
hij als een dwaallicht overal tegelijk over de graven te dansen. In een ommezien
had hij het versch toegeworpen graf ontdekt.
- ‘Hier, hier!’ gilde hij en alle omhoog-
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geheven schoppen bewogen zich naar hem toe. En geen gouddelver, die waant
den langbegeerden schat eindelijk gevonden te hebben, kon met meer hartstocht
den schop in de aarde steken als deze uitzinnige troep boeren. Zij stonden vlak
naast elkander en groeven met koortsige haast. De opdringende menigte liet hun
geen plaats, waar de aarde te laten. Sommigen, waaronder ‘Mie de sergeant’ lagen
op hunne knieën, en woelden, tusschen de beenen der gravende mannen door,
met klauwende handen de aarde om. Toen met een doffe bonk de eerste spade de
kist raakte, ging er een verwoed gebrul op! Ieder wilde zien en helpen. De gravers
hadden moeite zich niet in den kuil te laten dringen. Eenige van hen keerden zich
om en dreigden vloekend met de schop. Nu verruimde zich even de kring, en met
verdubbelde kracht groef men voort. In een paar minuten kwam de kist bloot te
liggen. Het vermolmde hout was niet bestand tegen de forsche slagen, die er op
neerkwamen, het deksel spleet van een, en er vielen groote gaten in. Een huivering
van ontzetting voer door de gravers, maar het afgrijzen scheen hen nog op te
zweepen: - al moesten ze Kobus' gebeente in de vier winden verstrooien, het zou
niet in den gewijden grond blijven liggen! - Als hadden zij elkander het woord
gegeven, lieten zij af van de kist en groeven er omheen en er onder - daar kwam
langzaam en waggelend het armzalige, half vergane ding boven den grond, het
deksel bijna geheel open, en werd met een oorverdoovend getier en gebrul begroet.
De zonderlinge begeerte om wat akeligs te zien aan primitieve naturen eigen, deed
het gedrang om de kist ontzettend worden. Allen wilden er in kijken, en het was
verwonderlijk hoevelen later getuigden ‘stameligen Kobussie’ gezien te hebben:
niets als beentjes en wat lappenrommel, maar toch, voegden zij er bij ‘had Kobus
een bruinen baard gekregen’.
Kantelend en schokkend verhief zich nu de kist boven de hoofden, acht mannen
namen haar op de schouders, en weer ging het voort! Een schreeuwende troep
voorop, dan de groep met de kist, die er in haar vermolmde verweerdheid, met de
er aan klevende aarde, en treurig toegetakeld door de spahouwen allerjammerlijkst
uitzag, omstuwd door de mannen met schoppen en de honderden mannen, vrouwen
en kinderen.
Het Jan Berend's kerkhof was spoedig bereikt. Lompejan had nog altijd de leiding.
Hij bleef dadelijk staan op een plek, waar duidelijk zichtbaar een maar vluchtig weer
toegeworpen gat was geweest, en gebood ‘graven!’ De schoppen zetten zich weer
in driftige beweging. Diep hoefde Kobus er hier niet onder, en zoodra maar de kuil
groot genoeg was, werd de kist er met baldadige ruwheid in neergeplofd, en onder
zegevierend gejoel er wat aarde opgeworpen.
Na de volbrachte daad kwam er plotseling een ontnuchtering en inzinking, een
soort van verbijstering over de verdwaasde menigte; met hangende armen en
verstompte gezichten stonden zij een korte pooze als versuft bij elkander en schenen
niet recht te weten wat nu. Daar weerklonk weer de kwaadaardig krakende,
ophitsende stem van Lompejan:
- ‘Mannen! de veldwachters! We dulden 't niet, dat ze ons werk te niet doen!
Aaneensluiten!’
Als verlucht, dat er weer iets te doen viel, schaarden de mannen en vrouwen zich
in dicht opeengepakte rijen om het nieuwe graf van Kobus.
In gestrekten pas over de hei naderden de veldwachters met geweren op de
schouders.
Zij werden met hoonend gejouw begroet.
Op korten afstand van de oproerige bende bleven zij staan en riepen dreigend:
- ‘Uit den weg, tuig! Maakt dat je weg komt van hier!’
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Gefluit, gejouw en woest door elkander geschreeuw was het eenige antwoord.
Nog eens herhaalden de veldwachters hun bevel, en toen het weer geen andere
uitwerking had, namen zij de geweren van de schouders.
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Bliksemsnel schoten Lompejan en Mie de sergeant uit de rijen naar voren en
klampten zich als een paar vampiers vast aan den voorsten veldwachter.
De man had moeite op de been te blijven, en trachtte wringend zijn armen te
bevrijden.
Daar ging knetterend een schot uit zijn geweer af!
De vlakbije, ratelende slag had een ontzettende uitwerking op de overspannen
bende. Gillende en huilende vlogen en stoven de honderden naar alle richtingen
uiteen; de meesten holden zoo hard als hun beenen hen maar dragen konden naar
het dorp terug, anderen sloegen in hun doodsangst de verkeerde richting in en
verborgen zich in de boschjes op de hei.
Lompejan en Mie de sergeant waren plotseling alleen met de veldwachters. De
twee anderen trokken het razende vrouwmensch van hun makker af en hielden
haar vast in sterken greep. Nog zou de eerste met Lompejan geen gemakkelijk werk
gehad hebben, maar als door een slag getroffen liet deze in eens los, viel met het
schuim op den mond stuiptrekkend ter neer, en wrong zich in een van zijn hevige
toevallen.
Een van de veldwachters bleef de wacht houden bij Jan, terwijl de twee anderen
Mie geboeid weg brachten; daarna haalden zij met een kar den nog bewusteloozen
man, en brachten ook hem achter slot en grendel. Terecht oordeelde de pastoor
het tegenover de beleedigde waardigheid der geestelijkheid onmogelijk de zaak te
laten berusten. Met een flinke politiemacht liet hij Kobus den volgenden dag weer
naar het Sint-Jan's kerkhof overbrengen.
De zaak kwam voor het gerecht. Lompejan en Mie de sergeant werden als de
belhamels en wegens hun verzet tegen de politie tot eenige maanden
gevangenisstraf veroordeeld.
De bevolking hield zich doodstil als onder een druk; de schrik van het geweerschot
zat er nog in, en een ieder was bang, dat 't hem gaan kon als Jan en Mie. Toch
hoorde wie het hooren wilde gemompel, dat Kobus stellig niet in gewijden grond
zou blijven. Zoolang Lompejan en Mie de sergeant in de gevangenis zaten, gebeurde
er evenwel niets, maar niet heel lang na hun terugkomst zag het graf van Kobus er
weer geschonden uit en meesmuilden sommigen: ‘hij leit zeker wel weer op 't Jan
Berend's!’
De geestelijkheid en de burgerlijke macht hielden zich van den domme, men weet
althans niet, of zij nogmaals ingrepen, of de zaak verder blauw blauw lieten. Of dus
de kist met het gebeente van stameligen Kobussie nog eenige malen verhuisd is,
kan niemand vertellen, en evenmin waar het eindelijk rust vond.

Theodoor de Beuzekom,
door Paul Kenis.
Er omzweeft me bij dien naam een geur van lavendel en heidekruid, en uit de grijze
verte der herinnering doomt weer op, lijk het was toen ik er speelde als kind, het
oude jachtpaviljoen der heeren van Beuzekom met drooge sloot en verweerd leien
dak. Ver uit den weg lag het langs de Ravensweerter hei, maar bij zomer-zondag
kwamen wij wel eens tot daar en speelden er tusschen de hazelaars en het schrale
spaansche groen. Toen reeds was het nog slechts eene ruïne die bij de
eerstkomende najaarsvlagen dreigde in te storten: pleister viel van den muur, blinden
hingen uit hunne hengsels en een verroeste windwijzer hing gebroken op het dak.
Sedert lang was de tuin verwilderd: de pachter wiens hoeve door eene wilgengordijn
van het heerengoed was gescheiden plantte magere aardappelen op het vroegere
grasperk vóór 't kasteel.
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nog goed verzorgd uit, want het hield den naam hoog van een oud geslacht. Achter
de goud-gepuntte tralieën der poort kronkelden, met palm omzoomd, zorgvuldig
opgeharkte paden rond een hel-groen grasplein vóór smetteloos witten gevel; nevens
den arduinen trap lagen twee zandsteenen leeuwen wier opgeheven klauw rustte
op een schild met het onbevlekte wapen der Beuzekoms, dat droeg: gevierendeeld,
het eerste en vierde deel van sabel met liggende pal van zilver, het tweede en derde
deel van lazuur met klimmenden leeuw van goud. Twee reien bolrond geschoren
oranjeboompjes stonden in wit en zwart gestreepte kuipen aan den ingang. En
eveneens wit en zwart gestreept, sloot een slagboom de beukendreef die naar den
landweg voerde, wiens goud-gele karresporen tusschen zandheuvels en turfvennen
door de Ravensweerter heide slingerde.
Hij, was een bleeke vijf-en-twintig-jarige jongeling die zijne zwaarmoedigheid door
de verlaten kamers van het kasteel met zich sleepte. 's Avends, aangeleund tegen
een pijler der poort, wijl zijne verlengende schaduw zich met het spelen der
deemstering over de heide uitstrekte, keek hij hoe de zon onderging in purperen
nevel op de donker wordende verte en hoe haar laatste gloed in de tintelende ruiten
glom. Zoo was ook zijne geschiedenis: eene avondschemering en een laatste gloed.
Dan, langzaam, keerde hij terug; gonzend danste een muggezwerm om zijn hoofd,
met zacht moe gebaar weerde hij hem van zich af, trad door den koud marmeren
gang naar de kleine hoekkamer waar 't serafien-orgel wegdonkerde en speelde een
menuet van Lulli of van Rameau. De duisternis nevelde door 't open raam, de kanten
der van ouderdom gepolijste meubelen verdoezelden in den nacht.
Zijne vingeren, blanker dan het geel geworden ivoor gleden streelend over de
toetsen en zacht verklonk de muziek over de slapende hei. Het was als lag er
tusschen de vergeelde bladen van het notenboek nog een poederaroom van hen
die eens op dezelfde toonen hadden rondgezweefd, en die geur steeg hem nu
bedwelmend naar het hoofd. Lichtblonde schaduwen dansten weer op het grasperk
in blauwe maneschijn: markiezen met bepoeierde pruiken bogen met edelen zwaai
van gala-degens voor nobele dametjes die met breed ruischenden rokkezwaai de
valenciennes toonden van witte jurken en een mooi-gevormd voetje onder roos-zijden
kous. Ze reikten elkander de vingertoppen, bogen weer langzaam en statig sierlijk
de knie plooiend, en de witte hoog-gehakte muiltjes zweefden in een fladdering van
linten over het kort geschoren gras. Hand in hand gleden licht deinend de paren op
maat van het menuet: voetje vooruit, lichaam achterover, schenen ze nauwelijks
den bodem aan te raken en golfden lijk bloemen op den avendwind of lijk waterlelieën
op den rimpelenden vloed. Er lag zoo'n bevalligheid in die zachte maat, de eindelooze
weemoed van een gestorven wereld vol schoonheid en verval, nu weer eens
oplevend in vroegere heerlijkheid.
Daar lag niet langer het kleine park der Beuzekoms met dunne grasperken
tusschen magere dennen en berkeboomen: het was het park van Versailles met
Lenotres rechte beuken en kastanjedreven. Aan het einde van het reuzen breede
‘tapis vert’ schemerden de wit marmeren terrassen van het paleis, terwijl langs beide
kanten op donker groenen achtergrond een blank marmeren wereld vlekte van
goden en godinnen; tusschen de boschjes door glimden staal-blauwe vijvers en in
het zachte geruisch van water dat uit bronzen vazen over marmeren trappen vloeide
versmolt het gegons van den verren bijenzwerm, de rumoerende schaar hovelingen
rond het paleis. Verder en verder strekte het park zich uit; achter bleven de breede
ovalen watervlakte door de zwitsersche lijfwachten gegraven, de fontein van Latona
waar bronzen hagedissen reusachtige waterstralen naar elkander spuwen, en verder
de fontein van Apollo en het breede
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recht-lijnende kanaal; ‘quinconces’ en ‘boulingrins’ werden zeldzamer, de boomen
stonden dichter en in rijker pracht. Hier en daar kruisten de wegen; eindelooze
vergezichten strekten zich uit over dalende terrassen waarop de verschillende tinten
van teer-geel tot donker groen de schaduw merkten van golvende boomenkruinen;
naar alle richtingen straalden donkere dreven door wier dichte bladerdak stofgoud
zeefde dat in de verte alles vervaagde tot vioolblauwe schemering van schaduw en
zonneschijn; nu eens lijnden de rechte beukenstammen evenwijdig lijk eindelooze
zuilengangen, dan weer plooiden zij zich open tot eenen reusachtigen waaier of
volgden de zachte buiging eener halve maan.
Op de met fijn en kleur-rijk zand bestrooide wegen, tusschen vijvers, gras en
bloem-perken bewoog de wit bepoeierde wereld der achttiende eeuw: de Regent,
lieftallig en ondeugend midden zijne schaar mooie minnaresjes: de zachte, gevoelige
Phalaris met smachtenden blik, de guitig fijne Sabran, en van allen de mooiste de
Parabère met git-zwarte haren en zwevenden gang, of van allen de meest beminde,
zijn eigen dochter en minnares, de hertogin van Berry, nevens Riom in keurig
kostuum van officier der garde: witte broek en parelgrijze jas met roode opslagen
en dito vest.
La Pompadour ruischte voorbij in zijde en fluweel, omgeven van een stoet
hovelingen en kunstenaars: hare twee dichters den lieven Gentil Bernard en den
mooien abbé Bernis, haar beeldhouwer Guillaume Coustou voor wien ze zelf
poseerde, haar schilder den ondeugenden Boucher. Dan was het de blonde Du
Barry die den langen sleep van het bebloemde kleed in het mollige handje, trippelend
over het nog vochtige gras, het ronde mondje tot een glimlach, een of andere
schalksheid riep tot ‘Louis-le-Bien-Aimé’ die bedaard stemmig voortwandelde over
het effen pad.
Theodoor kende ze allen, al die mooie figuurtjes met lachenden mond en groote
droom-oogen, viool-blauwe bloempjes der onbestendigheid, allen zusjes van Manon
Lescaut, lieve zondaresjes wien men alles vergeeft omdat ze zoo veel hebben lief
gehad. Verre van de werkelijkheid leefde hij in hun wereld van teere gracie waar
markiezinnetjes met herderstaf rood en blauw bestrikte schaapjes hoeden, en hem
bleef noch moed noch verlangen te overleven aan het midden waarin hij had thuis
gehoord.
Hij zag niet hoe het magere erfdeel dat de omwenteling den laatsten afstammeling
der Beuzekoms slechts had overgelaten, met den dag nog meer en meer inkromp;
hoe van hunne uitgestrekte landerijen hem slechts dit jachtpaviljoen overbleef en
enkele pachterijen, waarop de heide stap voor stap den grond terug won dien de
dorpelingen ééns voor de machtige heeren van Beuzekom hadden ontgind; hoe
zijn personeel zich beperkte tot de oude zorgzame huishoudster en een half
geschoolde boerenslungel in uitgerafeld verschoten livrei.
Langs hem gleden de dagen voorbij in kleurlooze eentonigheid. Slechts de
herfstavonden die in hunne pracht reeds den weemoed dragen van naderenden
dood, bekoorden hem door hunne zwaarmoedige stemming waarin hij die van zijn
eigen gemoed wedervond. Tusschen witte en gele zandheuvels bekroond met door
den wind gekromde dennenboomen, langs donkere waterplassen omzoomd met
vochtig mos, dwaalde hij eenzaam en droefgeestig over de heide, voelend lijk een
webbe dat hem omweefde de versmeltende tinten van het avendlicht. Malve en
purpere nevels stegen uit de drassige gronden en weefden het droomkleed voor
den nacht die geruischloos nederzeeg. Heel in de verte slechts klonk het geklingel
eener late kar schokkend door den zandweg. Dan werd alles stil, heel stil. De
vochtige grond zuchtte onder den stap; een plots opgeschrokken haas snorde
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voorbij, de lange lepels in den nek en het witte stompstaartje omhoog als een pluim
in het manelicht.
Soms nochtans, bij zondag-achternoen, be-
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zocht hij op het twee uur afgelegen dorp de nobele heeren van Ravensweerdt; de
neven konden moeilijk hun spot verbergen voor dien zonderling in verouderd
kostuum: korte hemelblauwe broek gegespt op wit zijden kousen en lage schoenen,
lange rood en geel gestreepte pandjas met kanten lubben en fijn geplooid jabot dat
hel-blank op het bronskleurige paarsch-bebloemde vest viel; zoo zag hij er bijna uit
als een elegante uit de dagen van Marie-Antoinette, maar hij droeg de lange bruine
lokken ongepoeierd lijk een ‘incroyable’ van onder het Directoire en de groote
halve-maanvormige steek.
Maar degenen die nog ‘den goeden ouden tijd’ hadden gekend, vonden in hem
iets weer van de heerlijkheid dier vervlogene dagen; en vooral de oude dames,
wanneer hij met sierlijke buiging hun verdroogd en verrimpeld maar toch nog immer
zoo fijn gevormd handje zoende, vonden in hem de edele hoofschheid van het
vroeger geslacht, terwijl nog in hun verdoofden blik weer voor een stond het pijnlijk
lachende beeld opleefde hunner voorbijgegane jeugd.
Ook de jonge meisjes vonden hem lief om zijn fijn besneden regelmatig gelaat
waar in ivoor-bleeke matheid twee donkere koortsoogen brandden; om zijne
hoffelijkheid die hen omhulde met eene streelende wierookwolk van
vrouwen-vereering, als voelden zij met hunne fijnere meisjes-natuur iets van den
teeren droom die heel en gansch hem vervulde. Lijk mooie groote vlinders fladderden
zij behaagziek rond hem in hunne wuivend witte kleederen en met een strik in de
haren, zweefden door de donkere dreven van den tuin waaruit zij hem den
hooggegordden schoot vol rozen brachten: zware fluweel-donkere in vollen bloei
of pas ontloken maagdeknopjes met fijn gekrulde blaadjes lijk porselein, blank lijk
sneeuw, ivoorgeel of lichtroos als schemerde er in het eerste licht van den dageraad.
Of zij leunden droomend tegen de oude bemoste knotwilgen van den donkeren
vijver waar met gouden hart de witte waterlelieën rustten, soms slechts ter sluik
opkijkend of de verstrooide Theodoor hun koket gedoe niet in oogen had.
Als hij die slanke gestalten zoo zag, vleklichtend wit op donker groen, welde in
hem soms een groot verlangen innig omstrengeld met eene te wandelen door
donker-blauwe dreven in maneschijn. Vóór haar knielde hij neer op den zachten
bodem van gedroogde bladeren om de kleine geparfumeerde hand te zoenen. Op
eene der roos marmeren banken van het park, bij een bemoste Amor, zaten zij neer
en terwijl zij smachtend achterover leunde, sloten zijne lippen de blauwdoorschijnend
oogschelen der Chloris of Cydalise.
Maar de begoocheling verdween spoedig voor de werkelijkheid van frisch blozende
dochters van den land-adel; zij leken hem zoo veel grover dan de vermoeide
gepoederde figuurtjes van markiezinnen met al te brandende oogen, nog vergroot
door eene koket geplaatste ‘mouche’. En hun slechte fransch hinderde hem meer
dan het gemaakte gelispel eener ‘precieuse’ uit den galanten tijd; ‘Ah zevalier,
comme c'est zentil, c'est adoable’.
In die wereld wiens grofheid hem pijn deed voelde hij zich eenzamer dan ooit,
zoodat hij door den mullen zandweg weer terug naar zijn kasteeltje reed in de
ouderwetsche berline op wier paneelen een onbekend leerling van Boucher of van
Carl van Loo bolwanginge Kupidootjes had geschilderd rond het wapen van zijn
stam. Slechts op zijne kamer waar het behangsel door elkander slingerende roze
en groene festoenen droeg, tusschen de tengere pompadourmeubels in gebogen
rozenhout ingelegd met sierlijke kronkels van paarlemoer, leefde Theodoor opnieuw
ten volle in de atmosfeer zijner achttiende eeuw. Hier was alles even zuiver en zacht:
de blank marmeren schouw met gulden bloemen en vruchtfestoenen, de penduul
van Saksisch porcelein met hel blauw en rooden herder en herderinnetje tusschen
de vergulde luchters in rokoko-stijl.
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Een verkleurd pastel in den aard van Latour lachte met bloedlooze lippen uit een
ovalen lijst, en over het lichaam eener Venus van Coysevox liepen nog de rillingen
der schuimende golven waar de godin uit geboren werd.
De kleuren waren verbleekt en het verguldsel was afgeschilferd, het behangsel
toonde den draad en het rozenhout was door den tijd gebarsten, maar Theodoor
de Beuzekom voelde in dat alles de schoonheid der vervlogene dagen. Zinnelijk
streelend gleden zijne vingeren over de herinneringen aan zooveel vergane
heerlijkheid: fluweelen of satijnen kistjes waaruit nog een bedwelmende vrouwengeur
opsteeg, gebroken waaiers teer lijk een rozenblad of schitterend van goudpoeder
lijk een vlindervleugel, goudleeren muiltjes met roodgekleurden hak en een roosje
vergeelde tulle op den voet, met malve peluche of zilvergrijs fluweel gevoederd en
door een rei verdoofde parels of koralen afgezet; doosjes voor poeder of ‘mouches’,
linten en strikken, medaljons op ivoor of op roomkleurige ‘biscuit de Sèvres.’
Vergeten figuren herleefden: prinsesjes en koninginnen van het opera, groot door
hunne kunst. bemind om hunne zwakheden, beroemdheden van één dag, vroeger
vergeten dan hunne stem die verklonk: Mademoiselle Guimard of Clairon, of de
Camargo die zoo mooi danste dat Parijs om haar in opstand kwam, of de groote
Adrienne Lecouvreur, de eens overal bewonderde en aanbeden opvolgster der
Champmêslé, en wier lijk als komediante slechts de laatste rustplaats vond op den
hoek der Bourgogne en Grenellestraten.
Theodoor ontknoopte de linten van satijnen portefeuilles om daarin te bewonderen
de fijne gravuren op korrelig dik en vergeeld papier: tooneelspelers of maskeraden
en dansen van Watteau, Pater of Lancret, paren die inschepen voor de vaart naar
Cythère, anderen die verrast worden bij het herders-uurtje, ondeugende dingetjes
van Boucher of Fragonard: ‘Les Hasards de l'Escarpolette. - Dédié à la marquise
de Pompadour, Dame du Palais de la Reine’, herbergtafereelen van Lantara,
familie-stukjes van Greuze, ouderlingen en landlieden van Chardin; eene
sentimenteele ‘Rèverie’ of ‘Mélancholie’ van Prudhon, portretten door Vigée-Lebrun,
zoo teer in hunne gracie-volle fijnheid dat men het zacht roze der wang door het
witte poeder heenschemeren zag.
Achter de met watergroene zijde bekleede raampjes der boekenkast stonden de
kleine verzorgde bandjes in kalfsleer met gulden rand en snee; besluiteloos gleden
Theodoor's vingeren over de bruin en gouden ruggen: ondeugende vertellingen van
galante abbés Grécourt en Voisenon; vergeten opera-teksten door den pastei-bakker
dichter Favart vóór zijn gloeienden oven gerijmd; fijne en galante opmerkingen der
zoo geestvolle Ninon de Lenclos; vroolijke liedjes van Dufresny en Collé, licht lijk
schuimenden wijn; of, in kleurrijke visch-vrouwentaal een ‘Bouquet des Halles’ van
Vadé. Terwijl hij een ‘conte moral’ doorbladerde van den jongen Crébillon, dacht hij
glimlachend aan die ‘moralité’ van verhaaltjes lijk ‘Le Sopha’ of ‘Le Hasard du Coin
du Feu’ en bewonderde, spelend met de franjes van het zijden leesteeken, de breede
klare letter van Didot.
Maar liever nog las hij die andere ‘Jeux de l'Amour et du Hasard’ van den fijnen
en teederen Marivaux of de idyllisch zeemzoete verzen van den abbé de Bernis:
Déja la colombe amoureuse
Vole du chène sur l'ormeau
Et mèle sa voix langoureuse
Au frémissement du rameau.
Au bruit des faunes qui se jouent
Sur le bord tranquille des eaux
Les chastes naiades denouent
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Leurs cheveux tressés de roseaux.
Bien qu'une pudeur ingénue
Donne du lustre à la beauté,
L'embarras de paraître nue
Fait l'attrait de la nudité.
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.... of de nog zoetere verzen van Bernard, zoo lief dat de Pompadour hem
Gentil-Bernard noemde. En toch, er lag in die gezochte wendingen de geur eener
verdroogde bloem wier kleuren en schoonheid wel zijn vergaan, maar die nog immer
haar aroom lijk haar zieltje behouden heeft.
Au jardin des roses captives
Celle dont mon coeur est blessé....

Zijn geest zweefde op de klanken der streelende versjes die wellicht eens het hart
van zoo menig bepoeierd markiezinnetje hadden doen sneller slaan; arme vergeten
poëzie eener eeuw, waarin alles even zacht was en kunstmatig en freel.
Liefst wijlden de droomen van Theodoor de Beuzekom in de laatste jaren, in de
zware atmosfeer van vóór het onweder dat deze lichte opera-wereld zoo ruw uiteen
zou blazen. Verre van de ijdele geruchten der straat, waar boven het rumoer van
een opstootje de stem van een of ander volksredenaar uitklonk, dwaalde hij door
de dreven van Klein Trianon. Hier waar eens de toekomstige Roy-Soleil zijne jonge
liefde had verborgen voor de blonde Lavallière met slependen gang en droeve
droom-oogen, waar later ‘Louis le Bien Aimé’ in verloren uurtjes aan botaniek had
geliefhebberd met Bernard de Jussieu, waar de echos den lichtenden lach hadden
weerkaatst der Du Barry, waar alles geheiligd was door zooveel herinneringen,
maakten Lenôtre's dreven plaats voor de kronkelpaadjes van een engelsche tuin
met rotsen, fonteinen en watervallen, met prieeltjes en donker bemoschte grotten.
Tusschen het dichte groen schemerde de blanke gevel van het paleis, met hooge
vensters tusschen marmeren zuilen. Wit vlekte tegen het donker der vijverwilgen,
ondersteund door twaalf korinthische zuilen, de rontonde van den ‘Tempel der
Liefde’, terwijl verderop, schilderachtig rond het watervlak, de hutten lagen van het
zwitsersche dorp waar Marie Antoinette in rondliep met een eenvoudig wit kleedje,
een stroohoed met korenbloemen en fladderende linten op het blonde haar.
Het was een vroolijk gezelschap sentimenteele opera-herders: de dol-geestige
graaf van Artois, voor wien de koningin misschien wel wat meer dan zusterliefde
mocht hebben gevoeld; Lauzun, de mooie Lauzun, wiens naam alleen reeds eene
beroemdheid was in die wereld van galanterie, de oude satirieke prins Besenval en
de ridderlijke Zweed Hans Axel van Fersen.
Zoo kende Theodoor de Beuzekom Klein Trianon slechts als het teere herderspel,
en van al de herderinnetjes wie hij het meeste beminde was de prinses van Lamballe
met zachte oogen en golvende weelde van grijsblond haar dat lijk eene aureool
rond haar kopje zweefde. Hij nam haar mooi portret door Vigée-Lebrun, en over het
koude papier gleden zijne lippen langs den slanken zwanenhals en het treurige
bleeke gezicht; hij zoende haar, die slechts geboren om lief te hebben, zich zelf
heelemaal opofferde voor de grillige Marie-Antoinette.
Hij had haar zoo lief de arme, trouwe, kleine; met haar leed hij onder de
onverschilligheid der koningin die haar vergat voor nieuwe gunstelingen, voor de
Polignac; en met haar trok hij zich terug in het Penthièvre-hotel te Passy, waarvan
de oude dreven aan Trianon's tuinen herinnerden, daar toevend tot bij de eerste
beproevingen de koningin hare vriendin terug zou roepen. Voor Theodoor de
Beuzekom was zij het allereerste beeld van al zijne markiezinnetjes; lijk eene
vreemde bloem ontlook in hem de liefde lijk hij ze had leeren kennen uit de
sentimenteele boekjes van dien tijd: minder de vluchtig lachende uit Crébillon's
‘Hasard du Coin du Feu’, dan wel de smachtende liefde uit de ‘Nouvelle Héloïse’
en uit de romans van Madame de Riccoboni, of liever nog uit de zeemzoete
‘Bouquets à Chloris’ der talrijke navolgers van Dorat. Dan lispelde hij weer
Gentil-Bernard's verliefde versjes:
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Au jardin des roses captives
Celle dont mon coeur est blessé....

Die rozentuin, was het niet Klein Trianon met als roosjes de koningin, de gezusters
de Polignac, de prinses van Tarente, en ‘zij die mij 't herte heeft deurwond....’ was
het niet de prinses van Lamballe met zachte oogen en asch-blond haar.
In de bekorende stilte dier wondere omgeving waande hij weer te leven. Met de
beminde dwaalde hij door de dreven, de boorden volgend der beek die van hooge
rotsen daalde en verder in kronkelende bochten de lage grasperken omsloot, de
bonte uitgestrekte bloemenvelden voortkomende uit de Haarlemmer tuinen der
beroemde Woorhelm en Schmewogh, dan, na heel het park te hebben doorkronkeld
zich vóór den gevel van het paleis uitspreidde tot een effen grijsgladde vlak omlijst
van donkerblauwe boschjes wier takken op het water dreven.
Daar lagen de roode huisjes van het zwitsersche dorp zich te spiegelen in het
heldere water, ieder van een net geharkt tuintje en bloeienden boomgaard omgeven,
echt operadorp, waar ‘Monsieur’ schoolmeester en de koning zelf molenaar was.
Aan den voet van den Marlborough-toren wachtte een zilvergrijs geschilderde boot
totdat men zou inscheepen ter vischvangst of liever nog voor een tocht naar het
eiland Cythère. Een weinig verder lag de melkerij, door wier groote zaal met
marmeren tafels, waarop de roomschotels stonden, een helder klaterend beekje
vloeide. Op de met vlinders en madeliefjes blank bebloemde weide, hoedde
Marie-Antoinette met bestrikten herderstaf wit gewasschen en net gekamde
schaapjes en lammeren; met fijne lange vingeren molk zij zelf de zware bonte koeien,
om dan voorzichtig het gespitste mondje aan de wit en blauw bebloemde porceleinen
kom te zetten en met zerp tongetje den dikken room weg te likken die in den
mondhoek was gestold.
Theodoor kende heel de omgeving, ieder hoekje van het park, ieder figuurtje dat
er in had rondgewandeld. Met de koningin en de prinses van Lamballe zat hij in het
luchtblauwe ‘boudoir’, het nestje der vorstin, met lage hemelblauwe sofa's van
eiderdons en langs den muur een festoen van vergeet-mij-nietjes, vastgehouden
door trekkebekkende tortels, afwisselend met bloemenkransen en
overvloedshoornen.
Bij het eerste morgengloren wanneer over alles de zware wolken jasmijngeur
gleden, wandelde hij met haar onder de hooge laan uitheemsche boomen - trots
van hovenier Richard - door wier kruinen het licht zijpelde van teer-geel tot donker
smaragd en cinober-groen, waarboven het zonlicht schitterde in de gulden daken
en bronzen klokjes der chineesche paviljoenen of hunne visscheschubben en
drakenstaarten glinsteren deed. Links de grotten latend in hunne donkere koelte
van vochtig mos, bestegen zij den onder een sneeuw van dwergrozen verdwijnenden
heuvel die naar den door acht marmeren sfinxen bewaarden Belvédère voerde. In
het kleine met tropheeën en jachttafereelen versierde vertrek, ontbeten zij daar in
gezelschap der koningin op de grijs-marmeren tafel met bronzen voet.
Zoo ging hij meer en meer verdwaald in een gedroom, waaruit geen mensch hem
op kwam schrikken. Niemand bezocht het eenzame jachtpaviljoen; op de grenzen
der heide stierf alle geluid van de wereld weg. In zijn droomleven bemerkte Theodoor
noch de wisselingen der jaargetijden, die de heide van groen tot roos en van roos
tot bruin, en dan grijs en dan wit deden worden, noch hoe de tijd, die over alles zijn
verkleurenden adem liet gaan, overal zijn diepe rimpels groef: hoog op schoten,
langs het grasperk waar de wilde klaver in woekerde nevens thymus en heidekruid,
de bessen- en de sierstruiken in het wilde, verdrongen nog door de fijngele klokjes
van het vratige brem.
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Droomend ging hij door het leven zonder het te zien; zelfs wanneer de
herfstavenden
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bloeiden in volle pracht sloot hij zich zelve op bij al zijne doode dingen, zoodat
eindelijk zijn gelaat, waarin nog slechts de donkere gloed der oogen laaide, dezelfde
verbleekt gele kleur kreeg van 't oude ivoor. Nu voelde hij zich niet langer meer als
de laatste afstammeling van een uitstervend geslacht, maar meende werkelijk te
leven in de volle heerlijkheid van zijn droom. Hij zelf was een dier bepruikte
roman-helden, sneed ineengestrengelde harten en naamletters op de gladde
beukenbast en rijmde gevoelerige versjes in den maneschijn. Nog slechts zijne
doode dingen konden hem belang inboezemen, en wanneer hij in vergeten hoeken
van laden of kasten weer een dier oude herinneringen had ontdekt, een lintje, een
halssnoer of een vrouwenportret, dan laaide er in zijn blik een heller gloed; streelend
gingen zijne vingeren over de kostbare relikwie, en onder die liefhebbende aanraking,
was het als trilde er weer een ziel in het herlevend ding.
Maar donkere wolken van naderend onweer trokken samen aan den teerblauwen
hemel van de wereld die hij voor zich zelf had gevormd. Pijnlijke schimpschriften
op alles wat hij lief had gingen rond in het ‘Palais-Royal’, waar in de ‘Caveau’
nieuwsgierigen luisterden naar de geestigheden van Rulhières en van Chamfort. In
de tuinen van Trianon wachtte de kardinaal van Rohan met een fonkelend halssnoer
op de koningin, en ginder in het afschuwelijk gevang, in de Salpétrière, kwam de
prinses van Lamballe, kwam zijne mooi-reine prinses het stilzwijgen afsmeeken van
eene verdachte gevangene, om de eer te redden van hare vriendin. Haar salon was
niet meer de verzamelplaats der geestige eleganten van onder het oud regiem, zelfs
niet meer van de niets ontziende filozofen en Encyclopedisten, nu verdrong er zich
een wereld rumoerige advokaatjes, verdachte handlangers van het ‘Palais-Royal’
en wellicht omkoopbare afgevaardigden der ‘Etats Généraux’.
Tusschen de vroeger door Didot zoo zorgvuldig gedrukte boekjes vond Theodoor
nu soms een der werkjes, slordig uitgegeven bij Merigot, Duchène of Maradan,
duodecimo's in loshangenden grijs en gelen band, vuil beduimeld door grove haastig
bladerende handen, niet meer de vertellingen van ondeugende abbés en galante
salonhelden, maar somber gloeiende bladzijden van Choderlos de Laclos of Louvet
de Coupvray; door de donkere straten slopen bij nacht de twee gestalten van Restif
de la Bretonne en Sebastien Mercier, met scherpen blik het leven doorziend om het
aanstonds neer te schrijven; onheilspellend schemerde in de verte de roode schaduw
van een heusch markies, kraaknet en met gepoederde pruik.... de roode ‘marquis
de Sade’.
Aarzelend doorbladerde Theodoor die verdachte boekjes, waaruit zulke donkere
wolken zich over zijn herderswereld verspreidden, maar telkens weer was nog
machtiger zijn verlangen om toch alles te weten, ook op vrees van pijnlijke
ontgoochelingen.
Weer doorbladerde hij op een droeven herfstdag, toen uit grijzen nevelmantel op
de ruiten een fijne regen drevelde om er in dikke tranen af te biggelen, een dier vuile
loshangende bandjes en volgde gespannen de in onregelmatige reien dansende
letters. En lijk hij las walmde hem uit de bladzijden warm het leven tegen: op
donker-rooden achtergrond bewoog hel gekleurd en scherp omlijnd eene rumoerende
menigte; het wemelde voor zijn oogen, een wereld vol drift en haat, waaruit boven
walmen slijk en bloed de woedekreten in de hoogte stegen; het waren de
opstormende golven eener woelige volkszee, opgestuwd uit nauwe steegjes door
maar immer aangroeiende massa's donkere gestalten met bloederige pieken en
bijlen boven de roode mutsen, waaronder donkere oogen brandden van honger en
haat.
Het boek viel Theodoor de Beuzekom uit de hand; als uit een droom ontwaakt
voelde hij eene rilling van afkeer voor 't
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giftige bandje dat op den grond was gegleden waar het nu vuilvlekte op het roze
tapijt; een oogenblik meende hij het in den haard te werpen waar het vuur helder
opflakkerde bij iederen windstoot in de schouw, maar hij kon zich niet los maken
van de betoovering die de bladzijden op hem uitoefenden en moest verder lezen.
Een evennachtstorm was opgestaan en de wind die in de populieren huilde, zwiepte
tegen de klikkerende ruiten, plakkend tegen het glas de afgerukte bladeren die
voorbij dreven lijk zwarte vleermuizen in donkeren nacht. Op den luchter - een
bronzen Kupidootje dat eene liefdefakkel omhoog hield, ontstak hij de gele
waskaarsen wier vlammetjes een roze gloed op zijne wang vlekten en flikkerend
danstten in zijn oog.
Heet koortstte zijn bloed, vóór zich uit staarde hij in de lucht waar nog de beelden
schemerden van alles wat hij had gelezen, en afweerend stak hij de hand uit als
wilde hij zijn freelen droom tegen die woeste gestalten beschermen. Maar de wilde
dwarreljacht had alles verbrijzeld en medegevoerd: zijn mooie droom was dood. Hij
stond recht, zocht dronken tastend zijn weg door den gang langs het bordès af naar
den tuin; zijne hand gleed over de natte leuning, even rustend op het zandsteenen
leeuwtje met het blazoen der Beuzekoms; in den hoek eener trede kraakte onder
zijn voet een hoopje dorre bladeren die de wind er had bijeen geveegd en dit deed
hem denken aan zijne droombeelden, medegevoerd door den storm. Nu streek hem
't vochtige loover langs het gelaat, maar hij voelde 't niet; doelloos dwaalde hij langs
de naakte paden. In een ontblaard prieeltje zakte hij neer op de vochtige bank,
leunde moe het hoofd in de hand.... en weer stond daar vóór hem het akelige tafereel
uit het sombere boekje, scherp helder belicht door een roode Septemberzon:
Van uit het gevang van den Tempel, wiens opdonkerende muren dreigend drukten
op de sjacherende menigte aan zijn voet werd de prinses van Lamballe overgebracht
naar het stadhuis, waar Billaud-Varennes, den zwaren scherp geteekenden kop
onder zijne groote rosse pruik, haar de ‘Force’ tot nieuw gevang aanwees. Tusschen
naakte, groenig-wit gekalkte muren zat zij nu dagen lang reeds, en de fijne vingeren
die Theodoor in zijn droom slechts had gezoend, naaiden grove hemden voor de
soldaten der republiek; smal en vochtig was de cel, maar sedert de prinses het
gevang had gezien van Marie-Antoinette in den Tempel, mocht zij zich zelve nog
gelukkig achten; peinzend prikte zij de naald door het grove linnen.
Maar dien dag had er iets de eindeloosheid onderbroken der uren die nog trager
kropen door de angstvolle onrustvolle afwachting van wat er komen mocht: een
ongewoon leven krielde rond het gevang, het dof klotsend geluid der aanspoelende
menschenzee, waarboven soms een kreet: het geluid eener stad in oproer. In angstig
wachten sluipt de nacht voorbij tot plots tegen den morgend enkele mannen
binnenkomen, dan weer heen gaan na den naam der gevangene te hebben
gevraagd. Ongerust klimt de prinses op een stoel en de handen aan de ijzeren
staven geklemd, bereikt zij juist het kleine venster om beneden de woelige tierende
menigte te zien zich rond het gevang verdringen; één uit den hoop daar heeft plots
het bleeke gelaat achter de tralieën bemerkt. en een aangelegde geweerloop doet
haar gillend achteruit springen, zich neerwerpen op het arme bed, waar zij het hoofd
onder de dekens begraven, niets meer zien of hooren wil van al het akelige rondom
haar.
Tegen elf uur dringen de mannen opnieuw de cel binnen en gebieden ruw hen
te volgen. Door lange gangen, met eene verdachte menigte gevuld, bereiken zij het
binnenplein waar overal het volk zich verdringt. Een reuk van zweetende lijven en
vochtige kleeren walmt haar tegen; ruwe gezichten onder roode mutsen kijken haar
vijandig, haatvol aan. Tusschen de hobbelige ongelijke steenen glimmen vies
glibberige bruine plek-
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ken, kronkelen roode riviertjes kleverig vocht. Een oogenblik wacht hier de prinses
onder de nieuwsgierig onderzoekende blikken, dan weer voort met de bewakers,
dringend door de menigte, waaruit zich dreigende wapens verheffen boven haar
hoofd dat zwijgend buigt onder zoo veel onverdienden haat; twee maal verliest zij
het bewustzijn, eer zij tot de poortierskamer komt, waar men een ‘tribunal
révolutionnaire’ heeft opgericht.
Als in een verre nevel verdoofd klinken de vragen, die zij zelfs niet begrijpt: ééne
enkele slechts ‘Jurez l'Egalité, la Liberté et la Fraternité, la haine du roi, de la reine
et de la royauté....’ striemt haar als een scherpe zweepslag door 't gelaat, ‘la haine
du roi et de la reine....’ slechts heeft zij begrepen, en de verontwaardiging trillend
door heel haar lichaam bij het denkbeeld haat te zweren aan hare vriendin, springt
zij achteruit, roepende ‘nimmer, nimmermeer!’ Maar zelfs onverschillig voor dien
plotsen weerstand beveelt reeds de voorzitter haar terug naar het gevang te voeren....
het doodvonnis, want buiten wacht de woedende menigte der Septembermoorden.
Nauwelijks heeft zij dan ook den dorpel overschreden of een sabelhouw treft haar
in den nek, waaruit roodpurper bloed golft langs de blonde haren; struikelend over
een lijk dat vóór de deur ligt valt zij, en de tot nu toe ingehouden driften plots
losgelaten, vallen met sabel en piek op het warm trillende lichaam aan,
verwenschingen huilend tusschen de schunnige beschuldigingen door van den
‘Père Duchène’. Uit aan flarden gescheurde kleeren rollen enkele laatste voorwerpen:
assignaten, een zilveren potlood, toilet-artiekeltjes, eene Imitatio Christi met
heiligenbeeldjes, en van haar vinger rukt men een ring met de vroeg vergrijsde
haren der koningin, dragende voor randschrift de woorden dier andere onthoofde
koningin Marie: ‘Ils sont blanchis par les malheurs’.
Nu een dwarreling van hoofden en van bebloede armen rond het lijk; grove
gezichten met dampende wijn-adems buigen obsceen lachend over het lijk dat in
blanke naaktheid vlekt op het modderige rood der steenen. Op den hoek der straat
- de ‘Rue du Roi de Sicile’ - schrijvende, geleund op den bornpaal, het vuil slordig
boekje, een kort ineengedrongen man van somber uitzicht, wiens scherpe oogen
onder den grijzen steek geene enkele bijzonderheid verliezen van gansch het
tooneel; ‘On lui coupa’, schreef Sebastien Mercier, ‘la tête et les mamelles, son
corps est ouvert on lui arrache le coeur, sa tête est ensuite portée au bout d'une
pique, et promené dans Paris; à quelque distance on traînait son corps.... lorsque
les assassins se furent partagés les morceaux sanglants, l'un des ces monstres lui
coupa la partie virginale et s'en fit des moustaches....’
Zoo zet de stoet zich in beweging, vooraan het hoofd op den piek, dan het arme
verminkte lichaam bij de beenen voortgesleurd over de hobbelige straatsteenen
van den ‘Faubourg Saint Antoine’, waar bij een wijnverkooper het hoofd op den toog
wordt geplaatst en op zijne gezondheid geklonken. Dan naar den winkel van
‘Léonard, coiffeur de la Reine’, waar de bevende kapper onder allerlei bedreigingen
het hoofd op zijn beste tooit; hij wascht de met bloed besmeurde lokken, legt langs
weerszijden drie reien krullen volgens de allerlaatste mode, doet roodsel op de
wangen en op de bloedlooze lip, poeiert en plaatst nog even eene koket provokante
‘mouche’ in den hoek van den mond.
Weer gaat de stoet met het nu opgesierde hoofd vooraan door de straten der stad
naar het ‘Palais Royal’, waar Philippe Egalité aan 't balkon verschenen, huiverend
achteruitschrikt....; dan weer terug naar het gevang van den Tempel, waar de
koningin in zwijm valt bij 't zien van het beminde hoofd, dat waggelend op een piek,
aanstoot tegen de tralieën van het venster....
Theodoor voelde 't koude zweet op het voorhoofd; nu eerst was hij ontwaakt uit
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zijn droom, die heenvloog in de roode nevels der Septembermoorden, en dan
volgend, verdwenen in denzelfden storm al te lieve figuurtjes die hij zoo zeer had
bemind, één voor één gegrepen door de bloedige armen der ‘fille à Guillotin’. Van
af de fiere Marie-Antoinette, met de haren vroeg vergrijsd lijk die harer zuster in het
ongeluk Marie Stuart, tot de nu oud versleten eens zoo vroolijke Dubarry met
blondlokkig kinderkopje, nu de ‘citoyenne Bécu, ci devant Jeanne de Vaubernier,
comtesse Dubarry. Door de lange Sint Honoré-straat schokt zij op de kar der
veroordeelden den mode-winkel voorbij, waar zij als winkelmeisje hare loopbaan
begonnen was. Zoo vreeselijk bang van den dood, op 't laatste oogenblik alle vezels
trillend bij 't zien van het akelige tuig dat tusschen zijn hoog ten hemel gestrekte
armen den blauw-vlijmenden mes-hoek droeg, dat zij zelfs het medelijden inroept
van Sanson: ‘Un moment encore, mon cher Monsieur Sanson, un petit moment, s'il
vous plaît..’
Nogmaals streek Theodoor de Beuzekom de hand over het brandende voorhoofd
om al die vizioenen te verjagen; dan, reeds in de grijze schemering van den
herfstmorgend die in 't Oosten begon te grauwen, verliet hij het prieel om naar de
groote zaal te gaan, waar de oude jachttrofeeën prijkten tegen het houten beschot.
Daar koos hij zich peinzend een pistool uit het wapenrek, een groot ouderwetsch
pistool met vuursteen en poederpan en langen houten kolf. Hij ging naar zijne kamer
waar al zijne dingen uit den ouden tijd rooskleurig begonnen te schemeren in het
morgenlicht, en nog eenmaal gleden zijne vingeren langs hunne slanke vormen.
Koud voelde hij den loop, wanneer hij er de lading opdeed, dan stampte hij de prop,
gleed er den kogel voor, deed het poeder op de pan en sloeg vuur. En in het roze
licht van den herfstmorgen schemerden in de nog half duistere kamer, de teer
weemoedige gracie van al de met Theodoor de Beuzekom stervende oude dingen.

Het begijntje
door Richard de Cneudt.
Een wintersch zonneschijntje
speelt schuchter aan heur voet;
stil-naaiend zit het begijntje,
en glimlacht zoet....
Een geranium, en, aan het muurken,
een vogelken in een kooi;
een poes en een blozend vuurken....
Wat is het leven mooi!
Ginds sterft de Heiland moedig
en zegent haar kluisken zacht....
De Heilige Maagd kijkt goedig,
en het Kindeke Jezus lacht....
't Is buiten koud en verlaten;
hier voelt zij zich warm en wel,
en het uurwerk tikt, op de mate
van heur veerdig vingerspel....
Geen zondige aardsche gedachtekens
drijven heur naaldeken voort;
zij denkt aan den hemel zachtekens
en geduldig, zooals het behoort....
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Zóo, voor heur blank gordijntje,
strak en effen, als heur gemoed,
stil-naaiend zit het begijntje,
en glimlacht zoet....
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Kroniek.
Boekbespreking.
C. en M. Scharten-Antink, De Vreemde Heerschers, een verhaal van de
italiaansche meren, Amsterdam. Mij van Goede en Goedkoope lectuur,
1911.
Een triomf der schrijfkunst - een groote nederlaag tevens zou ik vreezen. Een triomf,
omdat het den vervaarlijk knappen schrijvers gelukt is, met hun bewonderenswaardig
talent van opmerken en combineeren, hun fijnen speurzin en vief begrip, hun
gevoeligheid en smaak, hun werkkracht en volharding, een boek van
vier-honderd-twee-en-dertig bladzijden samen te stellen, een boek, waarvan slechts
*)
enkele volzinnen - hier en daar een paar bladzijden misschien - hun werkelijk door
de ziel gegaan zijn, en dat zich niettemin laat lezen, zij 't nergens met
overgegevenheid, dan toch overal met belangstelling, een boek dat, als een
lappendeken in elkaar gezet, ten slotte een geheel te vormen blijkt, een tijd- en
cultuurbeeld - geen eigenlijke roman - een tijd- en cultuurbeeld, lokaal beperkt, maar
in die beperktheid klaarblijkelijk nauwkeurig en wel ongeveer kompleet, voor zoover
men daarover van hier uit oordeelen kan. Géén eigenlijke roman. Neen-neen, men
moet aan éénige definitie vasthouden, of straks wordt een handboek der stenografie
roman geheeten! Een roman is iets anders. Een roman is een verhaal, waarin zekere
persoonlijkheid of groep van persoonlijkheden zekere evolutie ondergaat, die wij
mee te leven krijgen, en waardoor deze persoon of groep hetzij tot vernietiging,
hetzij in een nieuwe levensfase geraakt. Als zoodanig kan de essentie van dit ‘verhaal
der italiaansche meren’ onmogelijk omschreven worden. Het is zelfs geen verhaal,
het is een reeks tafereelen, waarbij van onderling verband in den regel geen sprake
mag zijn. Telkens wanneer, door de levendigheid der vertellende beschrijving, eenige
werkelijke verhaalgang ontstaat, wordt deze plotseling weer afgebroken en een
nieuw tafereel ons voor oogen gebracht, waarbij wij, al wat onwillig door de grilligheid
dier verschuivingen, moeite hebben ons het vroeger optreden der handelende
personen te herinneren. Onze belangstelling moet zoodoende telkens van nieuws
af worden opgewekt. En zoodra is zij er weer en groeit haar warmte langzaam aan
- uit is het hoofdstuk, en personen van honderd bladzijden geleden komen om
herkenning vragen. Zoo ontstaat geen roman, geen verhaal. Zoo wordt geen
hoofdpersoon, noch aantal personen, tot centrum der handeling - moge er al eenige
evolutie zijn, bij enkeling of groep, men heeft geen gelegenheid die mee te beleven;
telkens wordt de aandacht afgeleid. En zou iemand soms - zooals ik wel geneigd
ben te onderstellen dat de bedoeling is geweest - de gezamenlijke bewoners der
beschreven bergstreek als een zich evolutionneerende menschengroep willen
beschouwen.... o, maar dan blijken de grenzen van het werk immers veel te eng,
dan beseft men, dat, met deze tafereeltjesschildering, zeer zeker verdienstelijke
kijkjes gegeven zijn tijdens zulk een evolutie, maar ook niets meer, geenszins die
evolutie zelf, in haar vollen omvang en haar grootsche dramatiek. Neen, zegt men
zich, voor zoo iets zijn andere krachten benoodigd, zoo iets goed te doen is toch
ook, hoogstwaarschijnlijk, enkel maar gegeven aan één groot schrijver sprekend
van zijn eigen vaderland.. Laat men daarentegen elke gedachte aan de geweldigheid
van een volksepos, aan het
*)

Dat wil natuurlijk zeggen: hem, of haar, die de eerste schets heeft neergeworpen. Ik gebruik
hier en in den vervolge den meervoudsvorm, daar er nu eenmaal twee schrijvers op den titel
staan genoemd en men dus wel aannemen moet dat hier werkelijk twee-eenheid bestaat.
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eigenlijke begrip roman - ja zelfs aan dat van ‘verhaal’ - gansch en al varen, denkt
men aan D e V r e e m d e H e e r s c h e r s alleen als aan een ethnografische
beschrijving in artistieken vorm, ziet men dit werk zóó voor zich, dan waarlijk krijgt
men er groot respect voor, dan wordt het iets nobels, een voorwerp - als 't ware van zeer verfijnde cultuur. Ja, kijkt men, na volbrachte lectuur, zóó naar dit boek,
dat ziet men het voor zich, vonkelend uit duizenden plekjes, ontstaan door allerlei
opmerkinkjes van fijnen geest, van humor, ironie, van waarachtig diep gevoel ook
wel hier en daar - het is of men de verscheidenheid van kleur en van schittering,
killer of warmer, onderscheidt! Een stad, van zee uit gezien, bij avond. Het is een
genot op deze wijze te kijken naar zulk een rijk werk des geestes! Dan beseft men
ook welk een enorm volumen van de zuiverste, mooiste soort arbeid door een boek
als dit vertegenwoordigd wordt, en waarlijk, men roemt het in zich zelven als een
triomf der schrijfkunst!.... Maar.... Maar of de heer en mevrouw Scharter Antink met
zulken lof tevreden zullen zijn? Of zij zich niet voorstellen in D e V r e e m d e
H e e r s c h e r s wel degelijk een roman, een volksepos misschien zelfs, in elk geval
een schoon en groot, puur litterair kunstwerk voortgebracht te hebben? Ik weet het
natuurlijk niet, maar als het zoo is, áls deze schrijvers met dit hun kapitale en uiterst
verzorgde werk inderdaad gemeend hebben een geheel van ontroerende
grootschheid en schoonheid te doen verschijnen, welnu, dan - neen, dan kan
ik-voor-mij niet anders dan van een nederlaag spreken; er is met dapperheid,
intelligentie en volharding gevochten, maar de krachten bleken ontoereikend.
Ik ben, in tegenstelling tot vele mijner onmiddellijke voorgangers en tijdgenooten,
ook in de kunst een vriend van energie en volharding. Door zich dagelijks voor zijn
werk te zetten, door er met diepe aandacht aan te denken, vermag volgens mij een
schrijver de inspiratie in zich wakker te roepen, de inspiratie, het eerste noodige
voor het te voorschijn roepen der echte schoonheid. Doch de groote moeilijkheid
is, zelf te weten, duidelijk in zich te onderscheiden, of de inspiratie er is of niet, of
men dus werken mag of beter doet.... te wachten. Allen zondigen wij en schrijven...
somtijds... ook wanneer wij niét zeker zijn van de aanwezigheid der inspiratie. Wij
vertrouwen dan op onze gevoeligheid, onze intelligentie, onzen smaak. Ten onrechte.
Al dat moois is n i e t s vergeleken bij de inspiratie. Het echtpaar Scharten-Antink
nu heeft bij het schrijven van ‘De Vreemde Heerschers’ dikwijls gezondigd.
Vertrouwend op de altijd aanwezige, altijd beschikbare eigenschappen hunner rijke
innerlijken, hebben zij vaak doorgewerkt, ook wanneer zij daartoe niet gedrongen
werden door....Fancy, zou Multatuli gezegd hebben. En het gevolg is, dat vele, vele
bladzijden in hun boek, die alleen in 't heete vuur gesmeed tot schoonheid hadden
kunnen worden, nu de duidelijke sporen dragen van à froid bewerkt te zijn. Er is
verbazend weinig warmte in dit boek. Verbazend bij zoo'n omvang! Waarom zijn de
schrijvers het eigenlijk begonnen, zoo vraagt men zich af. Zij waren er zelf niet
geestdriftig voor, zij werden er niet toe gedrongen door iets machtigers dan hun
eigen denkende hoofden.
Mijn lezers weten zeker al uit andere recensies, wie de bedoelde ‘vreemde
heerschers’ onder het bergvolk van Noord-Italië eigenlijk zijn. Het is Amerika, dat
van uit de verte heerscht met den verlokkenden klank van zijn dollars, het zijn de
nijvere Duitschers die van dichterbij, over de Zwitsersche heen, de italiaansche
Alpen bekruipen komen. Vooral die langzaam aanwoekerende overmacht van het
vlijtige en zoo goed rekenende industrie-volk is in het boek sterk voelbaar gemaakt.
Een der meest treffende figuren was gedurende de
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lezing telkens voor mij die van den ouden blinden Zacharia Banfi, wiens geheele
leven één strijd is, één machtelooze woede en wrok tegen de nuchtere, slovende
overweldigers. Hij zelf een droomer, een dichter, een ziener soms in zijn blindheid!
Hoe blijde was ik zoo vaak zijn inderdaad mensch-geworden figuur weer eens uit
de bladzijde-massa van het voor mij liggende boek opduiken kwam. Hij en zijn nicht,
de mooie, frissche Angelina, die altijd verlangt naar Marco Muzzo's terugkomst uit
Amerika en ten leste, om haar armen ouden oom te bevredigen, tóch trouwt met
Enrico Rezzonico, den bruut. Maar hier was immers stof genoeg voor een kompleeten
roman; wat had die eenvoudig en mooi kunnen zijn! En het had er toch volstrekt
niet in behoeven te ontbreken aan toespelingen op de aandringende overmacht der
Duitschers, zoowel als op het brutaal jonge-mannen plukkende Amerika. In D e
V r e e m d e H e e r s c h e r s is stof voor wel drie of vier romans en wel vijf en twintig
novellen, uit armoede aan ‘Begeisterung’, verschrompeld, vergaan.... verwaarloesd
ten minste.
Dat geval van den blinde en zijn altijddurend, onbereikbaar plan: het terugkoopen
van het vaderlijk landgoed Fulmignano, heeft de schrijvers van D e V r e e m d e
H e e r s c h e r s wel gepakt. En zij van hun kant hebben dat geval ook wel stevig
begrepen. Tot de mooiste bladzijden in het boek reken ik die waar de oude droomer,
even te voren nog moedeloozer dan ooit, plotseling hoop herkrijgt zijn groot
voornemen nog tot uitvoer te zien komen. Enrico wil hem helpen, als Angelina toebijt,
en Angelina, eindelijk, blijkt te weifelen. (blz. 376).
‘Zou jij willen, Enrico?.... zou jij willen?’ smeekte de blinde, en zijn zielig verwrongen
gezicht staarde begeerig het vertrek in; ‘zou jij in Cavarna willen wonen?.. boven
op den berg?.... maar 't wordt er welvarend, met die nieuwe spoor.... iederen dag
honderd vreemden boven,.... die er blijven eten.... er blijven slapen,.... die er den
zomer komen misschien.... 't is er mooi!.... Een logement in Cavarna.... dat wordt
een goudmijn!.... je maakt er een hôtel van.... met een flinke vrouw die 't vak
verstaat.... zou jij er vijf duizend lire in willen steken?.... Zou jij in Cavarna willen
wonen?.... De eerste van Cavarna zijn....?’
Hij praatte snel en schor, met een ophitsende overreding, die zelfs den ouden
Rezzonico een branderigen schijn in de flauwe oogen bracht. Hij had maar eén wil:
de Walters den koop van Carmela's herberg verhinderen.... een nieuwen Walter het
land uitdrijven.... 't Was als een plotselinge bezetenheid. Hij dacht aan geen gevolgen,
noch voor zichzelf, noch voor de anderen. Hij zag maar één ding: Enrico en Angelina
getrouwd, hen samen in de bezitting, die een Walter had begeerd.... En als dat
lukte,.... als dat lukte! van uit hun hoogte zouden zij loeren op Fulmignano.... en
eenmaal, eenmaal, met het geld dat hem nog restte, met het geld dat zijzelf wonnen,
- eenmaal....!
Enrico stond bij de tafel. Zijn frischroode kop met de harde, blauwe oogen keek
welberaden en brutaal. Hij had daareven Angelina in een groote verwarring bij haar
buffet zien staan, in tweestrijd weer heengaan.... Enrico lachte. - Wonen in
Cavarna...., dacht hij, - jawel.... jawel.... hij zou Cavarna zien komen.... Cavarna en
de albergo en de heele rompslomp kon hem geen duit schelen! Angelina, die wou
hij.... en als hij ze alleen krijgen kon door dat logement te koopen.... best, dan zou
hij dat logement koopen.... Angelina wou hij, en nog nooit, in al deze vier jaar, had
hij Angelina zoo op het punt gevoeld te zwichten als in dit uur. Maar diavolo! wonen
in Cavarna!.... Hij zag zich trekken, hier, daar.... zijn avontuurlijk leven van altijd....
Doch als hij thuiskwam, dan was daar Angelina, die hem wachtte, zijn vrouw. Of ze
hem wachtte in Montagnola of in Cavarna.... per
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Baco! dit maakte voor hem geen verschil!
Even, in een wraakgevoel over den smaad, die haar langdurige weigering hem
had aangedaan, ervoer hij een jeukende vreugde bij het denken, hoe zij, in zijn
afwezigheid, voor heel de groote zaak alleen kon opdraaien’.
Is zij niet prachtig, deze laatste psychologische opmerking? Ik sla nu een klein
stukje over. Dan staat er:
‘Al goed! al goed!’ kwam Enrico ongeduldig, ‘als Angelina wil.... Maar dáár bemoei
*)
ik me niet mee.... dat moeten jullie maar in orde maken. En hier heb je mijn
voorwaarden: géén hypotheken, en ieder een vierde, de ouwe baas ook....! En dan
zal ik nog wel eens kijken, of ik dat zaakje niet goedkooper dan dertig-duizend van
die Carmela kan krijgen! Is iedereen 't zoo eens, dan kunnen wij morgen het contract
opmaken.’
‘Morgen?.... Morgen?’ dodijnde de oude Rezzonico onthutst, - ‘morgen....’ Enrico
was de deur al uit.
‘Natuurlijk morgen!’ drong Banfi in een heeten triumpf, ‘als we wachten, is het te
laat.... Misschien is het morgen al te laat....!’
‘Maar z i j zal niet willen....’, zakte zijn stem plots in een hooploos ledig weg, en
zijn schokkende hand uit de roode polsmof maakte een armzalig gebaar naar den
kamerhoek, waar hij het klokkend geplons hoorde van glaasjes, die worden
ondergedompeld in een spoelbak. Angelina, sinds enkele oogenblikken weer in het
vertrek gekomen, was met een hoogrood en ongelukkig gezicht achter haar toonbank
bezig.
‘Wij moeten eerst de zaak onderzoeken’, kwam Rezzonico beducht, ‘wij kunnen
zóó geen dertigduizend lire in een onzekere onderneming steken. Waarom wil
Carmela verkoopen? Wij moeten deugdelijk onderzoeken, navragen....’
‘Dat is waar!.... natuurlijk!’ kwam Angelina, met een gretig zich vastklampen aan
dat voorstel, ‘wij moeten eerst onderzoeken....!’
‘En als wij onderzocht hebben?’ hield gulzig Zacharia aan.
‘Ja....’, zei Angelina op een toon, die weg scheen te vluchten van een onduldbaar
denkbeeld. Dan trok zij de schouders op als voor een noodwendigheid, die niet te
ontvluchten zou zijn.
Doch de oude Rezzonico, boozig door deze ontwijking van het meisje, en op zijn
beurt tot aandrang geprikkeld, zei, sterk dodijnend:
‘Enrico is een flinke partij, waar een meisje zich wel eens over bedenken mag,
voor ze hem weigert....’
‘Enrico!’ dacht Angelina bitter. En dadelijk erop dacht zij: - Goed. - Zij scheen dan
nu op de jaren gekomen, dat zij naar een goede partij moest kijken.... De Contessa
Margherita had het gezegd: ze werd oud, ze kreeg rimpels....
‘Enrico....’ dacht zij weer, met een pijnlijke berusting. Een anderen naam dreef zij
met kracht uit haar hart.
Zij haatte bijna haar oom op dat oogenblik, zooals hij daar, met zijn verbijsterd
gezicht en zijn heesche stem hun aller lot te dwingen zat; het volgende oogenblik
had zij meêlij met hem.
‘Een Walter de eerste in Cavarna’, hoorde zij hem oud en klaaglijk zeggen, ‘dat
zou de genadeslag voor mijn laatste jaren zijn’.
Een groote moeheid verslapte haar gevoel.’
Behoef ik nog te zeggen, dat er veel meer moois van dit soort in ‘De Vreemde
Heerschers’ is te vinden? Men kent de schrijvers. Een mooien roman hadden zij
*)

Verwonderlijk, deze phonetische spelling van jelie (gijlieden) bij Scharten, verklaarden
tegenstander der “vereenvoudigde”.
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ook kunnen maken met Ambrogio Muzzo en zijn zoon Riccardo als hoofdpersonen.
Ik denk aan Streuvels' Vlaschaard. Maar, 't is waar, Streuvels schreef een boek van
zijn eigen land, uit zijn eigen hart.
H.R.
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Lambrecht Lambrechts, Dierennovellen, Nummer 86 der
Duimpjesuitgave, Maldeghem, V. Delille, 1910.
Lambrecht Lambrechts, Uit Belgisch Limburg, novellen, Amsterdam,
S.L. van Looy, 1911.
De uitgever Van Looy is een verstandig en schoonheidlievend man, hij weet met
beleid zijn uitgaven te kiezen, met smaak ze te verzorgen; toch - o menschelijke
onvolkomenheid! - begaat hij wel eens een onvoorzichtige daad en zondigt hij wel
een enkele maal tegen den goeden smaak. In een prospectusje van de
‘Roo-Rozen-serie’, waarvan Lambrechts' novellenboekje deel uitmaakt, vonden wij
over dit werkje het volgende (blijkbaar van de hand des uitgevers zelven) ‘Een
achttal novellen van een Vlaming, die, ofschoon in zijn vaderland reeds populair, in
Nederland nog weinig bekend is, maar ongetwijfeld spoedig een geliefd schrijver
zal worden; een meester in de vertelkunst; zijn werk is boeiend en spannend en
behoeft, wat stijl betreft, dikwijls voor de beste bladzijden van Stijn Streuvels niet
onder te doen, doch valt, omdat zijn taal minder gewestelijk is, voor Nederlanders
gemakkelijker te genieten’.
Nu weet ik wel, dat, wie gewoon is het menschdom met eenige mildheid aan te
kijken, de zoo begrijpelijke ingenomenheid van uitgevers met hun eigen uitgaven
niet in alle opzichten ‘au sérieux’ te nemen pleegt; aan den anderen kant: van iemand
als de heer Van Looy te onderstellen, dat hij niet precies meenen zou wat hij hier
zegt, lijkt toch minstgenomen onwellevend. Echter zij het geoorloofd te vragen:
besefte de heer Van Looy, toen hij het bovenstaande schreef, wel volkomen de
eigenlijke beteekenis zijner woorden, heeft hij een juiste voorstelling van het begrip
stijl in litteratuur, en kent hij de ‘beste bladzijden’ van Stijn Streuvels in hun volle
dracht en grootheid? Ziedaar wat ik betwijfelen moet. Daar immers de stilist
Lambrechts, volgens zijn uitgever, d i k w i j l s niet behoeft onder te doen voor
Streuvels ‘beste bladzijden’, terwijl toch Streuvels zelf - vanwaar anders de
onderscheiding ‘beste’? - het hooge peil dier pagina's slechts betrekkelijk zelden
bereikt, blijkt de strekking van 's heeren Van Looy's woorden wel degelijk te zijn:
den heer Lambrechts als stilist bóven Streuvels te stellen. Tevens constateert hij
met voldoening, dat het werk van den schrijver dien hij de eer heeft als uitgever van
dienst te zijn, voor Nederlanders gemakkelijker is te genieten ‘omdat zijn taal minder
gewestelijk is’. Dus nog móóier dan Streuvels en begrijpelijker tevens - komt, ziet
en overtuigt u!
Ik voor mij, gesteld ik was zoo gelukkig in de huid van dien besten mijnheer
Lambrechts te steken, zou zulk een lof toch waarlijk maar uiterst matig kunnen
waardeeren. En ik betwijfel zelfs, of de verkoop van het aardige boekje dat ‘Uit
Belgisch Limburg’ heet, door dergelijke aanbeveling wel zeer gebaat wordt. Alle
minnaars weten hoe averechts ophemelarij kan werken; tegenvallen is gewoonlijk
nog heel wat fnuikender dan tegenstaan. De kwestie is n.l. dat Lambrecht
Lambrechts, de Limburger, door een en ander in zijn idioom, door zijn goedhartige
mensch- en dierlievendheid, misschien ook wel eens door den opgewekten,
levendigen toon van zijn verhalen, inderdaad nu en dan aan 't werk van sommige
jonge Vlamingen - Streuvels, Verschoren - herinnert. Maar dat hij ‘wat stijl betreft’
naast iemand als de schrijver van De Vlasschaard en Dorpsgeheimen eenvoudig
niet genoemd kan worden. Gij zult dit, mijnheer S.L. v. Looy, niet ontdekken door
een zinnetje uit het (zoo keurig) door u uitgegeven boekje te vergelijken met een
regeltje of twee uit ‘Open Lucht’ of ‘Stille Avonden’. Stijl staat zeer zeker in bepaalde
verhouding tot woordenkeus, rangschikking van woorden, maar stijl, als geheel
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bespeuren kunt. Stijl is tot uiting gebracht karakter. De
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stijl van een schrijver staat tot zijn geestelijk wezen, zooals het uiterlijk van een
mensch (in vollen omvang: gelaatsuitdrukking, houding, gang, gebaar) staat tot
diens volledig zijn; het is er de min of meer gebrekkige, nooit kompleete, dikwijls
zeer ‘bestudeerde’ en verknoeide, maar voor den echten kenner toch in den regel
onbedriegelijke uitdrukking van. Twee menschen van geheel verschillend karakter,
geesteskaliber, zielehoogheid, kunnen beiden veel van honden houden, niet waar?
Zij zullen dan ook misschien wel eens precies hetzelfde over honden zeggen. Maar
als gij hen goed leert kennen zult ge toch bemerken, dat de plaats die deze
hondenliefde in hun wezen inneemt bij den een veel grooter is dan bij den ander.
Ook verschilt eigenlijk - zooals gij langzamerhand begint te begrijpen - de áárd
hunner liefde.
Stijn Streuvels is een groot toovenaar, die - althans in zijn beste bladzijden - de
meest gewone, alledaagsche dingen (menschen, dieren, boomen, wat gij maar wilt)
voor eeuwig kan doen veranderen in diep-treffende levenssymbolen. En dat als 't
ware door zijn aanraking alleen. Hij noemt ze - en ziet, ze staan verheerlijkt!
Dat is Streuvels' stijl.
Lambrecht Lambrechts is een gemoedelijk, goed- en ruimhartig man, die prettig
vertellen kan van alledaagsche dingen (menschen, dieren, boomen) zoodat gij denkt:
och ja, er zijn toch nog wel goeie menschen in de wereld.... en wat een arme sukkels
maken we van onze huisdieren.... wreedheid is iets leelijks, enz.....
Dat is de stijl van Lambrecht Lambrechts.
Inderdaad, de boekjes die boven dit opstelletje genoemd staan, zullen door zeer
*)
velen met groot genoegen en profijt gelezen worden . Vooral voor kinderen, en
andere zeer eenvoudigen van hart en geest, brengen zij begeerlijke lectuur. Eigenlijk
artiest is de schrijver weinig. De waarde van objectiviteit ontgaat hem, hij doet zijn
verhalen maar zooals ze hem in 't hoofd komen en is niet schuw met het meedeelen
van zijn eigen oordeel, speciaal waar het zijn medemenschen geldt. Te denken laat
hij u zoodoende niet veel over; hij is het zelf, die voor u denkt, en dat wel op een
naief goedhartige, hoogst aantrekkelijke wijze. Verhalen als deze herinner ik mij
vele uit mijn jeugd; er zullen er eigenlijk altijd wel zijn geschreven, door schrijvers
die grootendeels al weer geheel vergeten werden; toch waren ook al die oude
verhalen de lezing waarschijnlijk volstrekt niet minder waard dan deze. Ja, wij lezers
zijn ondankbare wezens; iemand als Lambrechts lezen wij met groote belangstelling,
met genoegen, met voordeel - en toch vergeten wij hem zoo gauw. Dat komt omdat
het zulken schrijvers, trots hun vele voortreflijkheden, ontbreekt aan dat ééne noodige
voor het geheugen: persoonlijkheid, dat komt omdat zij uitstekend schrijven kunnen,
vlot, levendig, begrijpelijk, omdat zij - och ja, betrekkelijk - ‘meesters in de vertelkunst’
kunnen zijn, en toch eigenlijk ontberen, dat wat misschien wel congruent is met
persoonlijkheid - stijl.
Het boekje ‘Dierennovellen’ zij speciaal aanbevolen als propagandalectuur voor
dierenbeschermers, paedagogische vereenigingen enz. Nog zelden las ik verhaaltjes
waarin op zoo levendige en overtuigende wijze het nut der dieren aangetoond werd
en hun talrijke voortreffelijkheden van geest en gemoed bewezen. ‘Het Liedje van
den Smid’ - zeker daarom tevens in den bundel ‘Uit Belgisch Limburg’ opgenomen
- is een van de beste. Op vief-dramatische wijze wordt verteld, hoe een spreeuw
uit zijn kooi werd verlost door het slimme doen van zijn beide ouders. Het jonge dier
wil eerst niet, ofschoon de deur wijd genoeg openstaat en tal van heerlijkheden
*)

Dit zinnetje is bij uitnemendheid geschikt om uitgeknipt te worden voor annonces met mijn
naam er onder!
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Lees, lezer, lees!
H.R.
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H.P. Bremmer, Vincent van Gogh, Amsterdam, W. Versluys, 1911.
Frans Berding, Gust. van der Wall Perné, Scheltens en Giltay,
Amsterdam.
Ik sprak eens een schilder wiens meening te zijn bleek, dat alle schrijverij over kunst,
zoo niet uit den booze, dan toch overbodig was. Het goede werk behoefde geen
toelichting, en het slechte, wel dit was immers toch niet goed te p r a t e n ! En drong
de schoonheid van een schilderij of beeldhouwwerk niet aanstonds tot den
beschouwer door, dan moest hij het nog eens, en nog eens gaan zien, tot hij den
kunstenaar volkomen begreep.
Niet praten of schrijven dus, maar z i e n . Logisch, niet waar? Onze oogen zijn
de zintuigen waarmede wij de schoonheid van beeldhouw- of schilderkunst in ons
opnemen, evenals muziek door middel van onze ooren tot ons komt, maar.... hoe
bitter weinig menschen kunnen feitelijk zien, hebben geleerd of zich geoefend, zuiver
en juist op te merken en te onderscheiden.
Want dit is het toch. Een enkele zal misschien onbewust de schoonheid van een
schilderij, beeldhouwwerk of wat ook direct gevoelen, maar het meerendeel der
beschouwers heeft eenigen houvast noodig, zal voor zich zelf een zekeren maatstaf
hebben vastgesteld, waarmede het bij het zien van een kunstwerk onwillekeurig
rekening zal houden. Nu zijn er menschen, en dit zijn er niet weinigen, die het begrip
‘schoon’ zoo eng afgebakend hebben, dat zij onvatbaar zijn voor kunstuitingen, die,
op zich zelf belangrijk, buiten hun terreintje vallen. Zij hebben niet verder leeren
zien dan hunne kleine gezichtskring reikt, en dan nog zagen zij dikwijls zonder te
begrijpen. Wanneer nu een ander met iets ruimer blik hen attent maakt op
verschillende dingen, die hun ontgaan waren, wanneer die ander zegt: ‘hebt ge dit
wel opgemerkt, ziet eens naar ginds, let eens op deze en die finesses’, dan wil het
wel gebeuren dat de oogen eens wijd open gaan, en diezelfde menschen zich
verbazen, dat al die dingen vroeger hun aandacht ontsnapt waren. En ja, nu beginnen
zij langzaam het mooie ook te zien, ook op te merken, wordt hun vermogen van
bewust zien ontwikkeld.
Ja, zeer zeker, ik ben er van overtuigd, dat men iemand kan leeren zien, dat men
iemand op de schoonheid van iets wijzen kan, en ze hem door vergelijking tot op
zekere hoogte kan aantoonen.
Wij moeten hier niet verwarren het leeren nawauwelen van eenige gangbare
kunsttermen, wat maar al te vaak voor begrip wordt aangezien, en veel meer
voorkomt dan men misschien wel vermoeden zou.
Als het mogelijk was eens een onderzoek in te stellen hoeveel menschen ‘de
Nachtwacht’ w e r k e l i j k mooi vonden, en hoevelen het maar zeiden omdat zij
gesuggereerd zijn door de beroemdheid van het schilderij, door de enorme waarde,
door alle heen- en weergeschrijf, door het geval, dat men er zelfs het Rijks-Museum
voor verknoeid heeft, ik geloof dat de laatste categorie verreweg de overhand zou
hebben. Wanneer men eens het publiek zou laten stemmen, wat het mooier vond,
Israëls' David en Saul of Benjamin Constant's Theodora, ik heb een vaag vermoeden
dat de laatste het winnen zou. Maar al ben ik er vrijwel zeker van, dat het meerendeel
(en niet alleen het onintellectueele) der menschen zich gaarne onbewust zal laten
leiden, en zonder o v e r t u i g d te zijn, een opinie van een ander aanneemt, zoo
twijfel ik geenszins aan de mogelijkheid iemand's onderscheidingsvermogen te
ontwikkelen.
Dit toch doen wij dagelijks op de scholen; alleen de kunstontwikkeling is daar
dikwijls nog verre. Dat ook de heer Bremmer hiervan zich bewust is, bewijzen zijn
uitgaven, waarvan de laatste, over Vincent van Gogh, thans voor ons ligt.
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Het is minder de vraag of wij zijn enthousiasme over Van Gogh kunnen deelen,
of wij na lezing van zijn boek, (besprekingen van een aantal teekeningen en
schilderijen) de bedoelde werken nu ook mooi vinden,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

508
maar wel of hij er ons iets nader toe brengt, zoo dat wij een volgende maal, komende
voor een schilderij van Van Gogh, zullen trachten er de bedoeling van den schilder
in op te merken, en het niet maar onverschillig of tegeningenomen zullen voorbijgaan.
‘Want’ zegt de heer Bremmer, ‘waar ik zoo langzamerhand Vincent als een van
de grootsten heb leeren kennen, hem als het ware in me heb voelen groeien, jaren
lang: eerst hem niet begrijpend, maar tot hem getrokken, door den ernst, die uit al
zijn werken sprak, van lieverlede echter zich aan mij openbarend als een zeldzaam
m e n s c h boven den k u n s t e n a a r uit, die nu àl meer te zeggen had, daar voel
ik het in me als een drang, anderen op weg te helpen eveneens tot een inzicht te
komen, welks bezit een rijkdom voor het leven brengen kan’.
En juist bij het werk van Van Gogh, dat door zijn wijze van voordracht, door zijn
persoonlijkheid niet aanstonds tot den aanschouwer zal spreken, daar zal een
inleiding den goedwillende op weg helpen.
Hoe Bremmer zoo'n teekening van Vincent ontleedt, u attent maakt op dingen,
die der moeite waard zijn en uw aandacht licht zouden ontsnappen. Laat ik het u
toonen door een beschrijving aan te halen, die B. geeft bij een teekening van een
straatje met een café op den voorgrond. ‘Om die macht van verbeelding hierin te
leeren kennen, moet men zoo'n teekening bestudeeren; niet omdat die van Vincent
is, maar omdat alle groote kunst dat vraagt. De stand van die tafeltjes en stoelen,
dat levende en bewegelijke door elkaar geschuif van die dingen, de onregelmatigheid
in dat toch ten slotte regelmatig verdeeld staan, het is wel uiterst gevoelig
weergegeven. En dan wat een grootheid van teekening in dat zeil! Al geeft hij geen
analytische aanduiding van hoe zooiets in elkaar zit, zoo weet hij toch zoo juist hoe
de quintessens van dat hangen uitgedrukt moet worden, zijn lijnen zijn niet sierlijk,
maar wel machtig en beslist. En hoe zijn die figuurtjes gegeven! Aanvankelijk niet
veel anders lijkend dan wat poppetjes, zal men alras bemerken, dat daar heel wat
meer karakteristiek in zit dan men 't eerst vermoedt; het voorste figuurtje ziet men
bijv. op een geheel eigen, zoo'n mannetje typeerende wijze, uit zijn glas drinken.
Bij de tafeltjes en stoelen valt hetzelfde waar te nemen; wat schijnbaar onvermogen
is, lost zich bij aandachtiger bezien spoedig op in iets, wat een levende en geniale
uitdrukking blijkt te zijn. De ruimte werking in zoo'n teekening is ook van bijzonderen
aard, al is ook hier, zooals reeds meer aangetoond werd, in deze periode de ruimte
nooit om het schijnbedriegelijke gegeven’.
Ziehier een kleine toelichting tot beter begrijpen, tot leeren opmerken, tot zien,
wat ten slotte waardeeren en mooi vinden worden kan.
Het andere boekje waarvan wij den titel hierboven schreven, wil eveneens ons
iets nader brengen tot een kunstenaar. Met de sympathie van een goeden vriend,
die wellicht meer dan eenig ander, de bedoeling in het werk van den schilder
begreep, tracht de heer Berding ons De Wall Perné te doen kennen als ‘de
kunstenaar der idée’.
Of de verhouding waarin hier de schrijver tot den schilder staat, hem meer in het
werk van den laatsten doet zien dan er voorshands nog in op te merken viel? Wij
gelooven het wel, want waar de heer Berding er op wijst, dat De Wall Perné tot
weergeving van zijn gedachten de dingen schilderde, niet in den toon en stof zooals
zij zich aan een ieder voordoen, maar zóó dat zij tot ‘onwerkelijke’ maar daarom
niet minder ware dingen werden, daar zal juist menigeen in die schilderingen der
idée nog te veel de natuur hebben teruggevonden.
Toch zal dit boekske den lezer wel iets nader brengen tot wat den kunstenaar in
zijn werk bedoeld heeft, en leidt het dan al niet tot algeheele waardeering, tot beter
begrip zal het zeker wel bijdragen.
R.W.P. JR.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

509

Jan Sluijters in de kunstzaal Meylink te Rotterdam.
Kenmerkend voor dezen lateren arbeid van Jan Sluijters is, dat men begint met het
afschuwelijk te vinden, het aan gekkenwerk verwant acht, en dat men eindigt met
er bewonderend voor te staan.

JAN SLUYTERS. VROUW BIJ AVONDLICHT.

In Sluijters is een sterke neiging naar overdrijven, zoowel in vorm, in uitdrukking,
als in kleur; en een trek naar het leelijke, het wanstaltige. In zijn werk is een
opzettelijke onbeholpenheid; even, leelijk, een actie aan te geven, is hem voldoende.
Steeds werkt hij op effect. Om een rose kinderkopje teekent hij een ruwe dikke
blauwe contourlijn. Een blank-rose naakt geeft hij met blauwe contour tegen licht
paulveronèsen achtergrond. Een dame in een blauwe japon met rood haar, in een
veranda tegen een landschap aan gezien, heeft een blauwe èn gele contourlijn. Het
bizarre is in alles. In een schildersatelier plaatst Sluijters op den voorgrond een
mannequin, overdekt met een wit kleed, zoodat men aan een spookverschijning
denkt. Een Spaansche danseres geeft hij op het podium, gezien onder het dansen
in volle monstruositeit. Een naakt in een onkiesche houding. In kleur herinnert
Sluijters aan Van Gogh, ook in de opzettelijk onbeholpen teekening, zooals in de
hoekig gebogen lijn van de ronde tafel en het ronde bord in M e l a n c h o l i e , of in
de bochtachtige lijn van een rechthoek.
Is men, echter, aan al dit bizarre gewend; zijn de sterke, pure kleuren op het
netvlies van ons oog saamgesmolten, dan spreekt uit dit werk een wilde drang naar
kleurkracht, naar licht èn naar gemoedsexpressie; een krachtig willen om de kern,
den diepen aard der dingen in felle aanschouwelijkheid weer te geven. Sluijters
geeft in de beweging van twee elkaar omhelzende vrouwen de woestheid van den
hartstocht en de pracht van de ronding der lijnen. In M e l a n c h o l i e geeft hij al het
slappe van geestesverkwijning. In zijn Spaansche danseres het vuile van
wulpschheid. In zijn groote naaktstudie de pracht van gezond krachtig leven. De
tulpen in het raamkozijn juichen van kleurkracht, staande in het volle licht; en in veel
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van zijn landschappen is de jubel van volle zomernatuur, de open pracht van
bloeiende tuinen, de zonnewarmte op het groen, waarin het zoemt van insecten.
De verrukking dier stemmingen, de verrukking der kleuren overheerscht; haar nemen
wij mee naar huis.
A.Z.
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Kind, kunst en school. tentoonstelling te Rotterdam in april.
De Eeuw van het Kind, of de Eeuw van de Sport, welke van beide beleven we? Of
mogen we misschien de bemoeiingen om het kind en zijn kennis, zijn lichamelijk
en zedelijk welvaren en zoowaar zijn aesthetische ontwikkeling, ook een sport
noemen? Laten we even bij die indeeling blijven, hopende daarmede naar geen
van beide zijden iets te hebben miszegd, dan zouden we gewis de onderwijzers de
gangmakers kunnen heeten. Is het dan wonder, dat de school het terrein is, waar
de wedstrijden plaats vinden? De wedstrijden, want de geleerden zijn het ook hier
niet allen eens, - maar leve de wrijving der opinies en de lichtvonken die ze doet
opspatten! - en in verschillende richtingen wordt er gestuurd. De school de plaats,
waar gezorgd wordt voor hygienischen welstand, voor andere zedelijke vorderingen
dan met cijfers voor gehoorzaamheid en vlijt zijn te taxeeren, en - 't is niet gering voor kunstgenot. Waar gaan we heen? We mogen thuis waarachtig ons beste
beentje wel voor zetten, om niet achter te blijven in den wedloop. En hier kom ik
weer op mijn classificatie terug, is ze een sport, deze beweging?
Welnu waarom niet? Die heerlijke Grieken hebben het spel niet versmaad, en het
waren slechts muffe tijden, waarin het woord spelen een lichtzinnigen naklank heeft
opgedaan. Het verantwoordelijkheidsgevoel, daarenboven is hier scheidsrechter,
en waakt.
Kind, kunst en school! De school om het kind, en de kunst voor het kind, en de
kunst op de school. Er is iets wonderbaarlijks in de begrippen-associatie. Ik voor
mij kan een school nog maar niet anders zien dan als een plaats, waar men van
het ééne rapport naar het andere zwoegt, en van den éénen overgang (als alles
goed gaat) naar den anderen of van negen uur naar twaalf smacht en van twee
naar vier. Ik hoor uit de beste bron (bronnen met kuitbroekje of kort jurkje) dat men
werkelijk af en toe, tegenwoordig, naar school verlangt en er ander plezier heeft
dan dat in mijn tijd, dat niet geoorloofd was, maar wel een bilslag waard.
Wat meer is, nu ik deze tentoonstelling heb gezien, geloof ik het ook. Ik heb zelfs
een rekenboek - ja, een rekenboek! - gezien met aardige plaatjes! Er moet zelfs
een meester wezen die Ligthart heet, - gezegend zij zijn opwekkende naam - en
die boekjes maakt, door Jetses knus geillustreerd, voor het eerste leerjaar, welke
het toppunt zijn van gemoedelijkheid. Dat is de school van thans, de lagere, moge
de hoogere burger (en excelsior) volgen op dit verkwikkelijk pad.
Volgt de kunst op de school. Veel moois vond ik onder de platen van internationale
herkomst voor den wand nog niet, eigenlijk weinig dat mij zoo goed leek als de planten dierprenten van Wenckebach en J. Voerman Jr. Maar er wordt aan gewerkt. Laat
ons niet jachten.
Nu het uitgebreidst gebied, de kunst voor het kind! Om te beginnen, de
prentenboeken. Geen centsprenten meer met al te houterige houtsneden,
besmoezeld met een onwaarschijnlijk gemeen kleurtje, karmijn, lila of geel, van Jan
de Wasscher en zijn wijf, of Levens der Dienstmaagden of Cartouche, prikkellectuur,
pornografie, en meer onstichtelijks. Van Piet de Smeerpoets begon de victorie. Eerst
zoo al geen kunst, dan toch versje en prentje, extra voor het kind. Nu zelfs een serie
‘Artistieke prentenboeken’. De artisticiteit wordt schier een epidemie. De Engelschen
en Franschen staan wat stil, maar in Duitschland zwelt de stroom steeds aan, de
Zweden, de Noren, zelfs de Russen dragen bij, en wij doen dapper mee.
Van die prentenboeken wil ik hier niet te veel zeggen, al zag ik onder den voorraad
hier allerlei nieuws en verheugends, want ik wilde u geleiden naar het kinder-
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speelgoed, oud en nieuw, onder vitrines en daarbuiten geëtaleerd in de eerezaal.
Natuurlijk, daaronder was ‘vieux jeu’. Zoo'n schouwburg met papieren poppen uit
de Freischütz of iets van Schiller, hadden we thuis ook. Een schilder, Carlo Böcklin,
heeft Casperltheaterpoppen ontworpen, die bij stellen worden uitgevoerd en te koop
zijn, de Casperl zelf, en zijn vrouw, en een niet te griezelige Dood, een neger als
ook in ‘Punch’ voorkomt en een roover leken me niet indrukwekkender dan de
sociétaires uit ons oud poppenkastspel en lang niet zoo mooi als die van den
Poesjenellekelder, maar er zijn geïllustreerde tekstboeken bij en dat is een leiddraad
voor de fantasie. Een tooverlantaarn zag ik er niet, maar bij klaarlichten dag zou die
voorlooper des bioscoops ook weinig effect hebben gemaakt.

KINDERPOPPEN DOOR KATHE KRUSE.

Er was evenwel ouderwetsch speelgoed. Poppenkamers, een lust om te zien,
met deugdelijk en stijlvol huisraad, stoelen die een Tantalus-kwelling waren van
wege het formaat, poppenwinkels, een poppenpomp, stallen, alles van een
deugdelijkheid en van een kneuterige echtheid die, dunkt me, nog niet is overtroffen.
Ik zei al dat er verschillende bewegingen zijn in de moderne beweging, dit geldt
wel inzonderheid voor de kunst-voor-het-kind bemoeiingen. Zoo is er de Jugend-Stil
in het speelgoed neergelegd in zeer elementaire vormen vlak geschaafd hout, die
aldus meer of minder problematische, of misschien cubistische vogels, paarden en
honden produceert, en bijzonder wars van alle realisme schijnt, en terzelfder tijd
maakt een Käthe Kruse poppen, die bedriegelijk veel op zusjes of broertjes van de
eigenaressen zullen lijken. Allerliefst voor groote menschen, en ook kinderen zullen
ze zeker aardig vinden. Maar is dit nu weer niet een bijna al te ver gedreven
consequentie van het nieuwe exclusieve stelsel, vroeger nooit vertoond, om de
kleinen enkel en alleen voor het kinderleven te interesseeren? Oude poppen - men
heeft er hier kostelijke exemplaren, zedig, deftig, plechtstatig zelfs, in keurigen dosch
- hebben iets grootmenzigs, en dat had, als ik me niet bedrieg, zekere niet geringe
charme. Deze poppekinderen, waarlijk men zou er zich mee kunnen behelpen als
kunstkinderen (zooals met een kunstbeen) bij gebrek aan een echt kind of zelfs een
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onecht. Doch leenen ze zich er toe om er met de noodige eigenwijze airs over te
moederen, hebben ze bijna niet te veel individualiteit en missen ze niets - een je ne
sais quoi - dat der rechtgeaarde pop inhaerent zij? Ook doen zij - maar dit is mis-
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schien een kleinzielige aanmerking - het kind concurrentie aan, want behalve haar
onbetwistbare charmes zullen ze wat gelijkmatigheid van humeur en rustig gedrag
betreft toonbeelden blijken. Het is me, als begaf men zich op een glibberig pad.
Houdt de pop popperig, opdat het kind kinderlijk blijve!
Dit zijn maar bedenkingen, misschien wel erg bloohartige. Maar het neemt alles
zulk een vaart, zulk een vlucht! Ik dateer nog uit den tijd van de Arke Noach en de
tinnen soldaatjes en voelde me, tegenover dit revolutionair poppendom, eerst recht
ancienrégime.
C.V.

P.C. de Moor in ‘De protector’ te Rotterdam,
De fantast De Moor is een droomer geworden, zoo althans uit hij zich in zijn twee
laatste en beste schilderijen, op deze expositie tentoongesteld. Een zacht licht waast
over deze beide doeken, over de boomen en rotsen, het water en het gras. En één
met de natuur zijn er in de vrouwefiguren, in rustige houding, met teerkleurige
gewaden, wijde mantels of sjaals, een sluier over het donkere kapsel. Er is een
eenheid in en niets er in herinnert aan verf of kwast. Haast sprookjesachtig rijst een
plant op uit het gras, hangt een tak neer van een boom, en sprookjesachtig is de
glans van het licht. Er is niets reëels aan, alles is gezien als in een droom, door
oogen die gewend zijn te droomen, ook in de natuur te droomen; door oogen van
een fijn artiest. Er is een mooi diepdonker, hier en daar, een teer weggaan, uitvloeien
van de dingen in hun omgeving. Al wat cru realisme is, moet pijn doen aan dezen
artiest.
Een gladde schildering heeft De Moor; fantazie en poëzie is er in de
dooreenwerking der verven.

P.C. DE MOOR. HET PARK.
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Zwak is hij in het teekenen en schilderen van het naakt, ook mist hij hierin plastiek,
er is ook nergens een streven naar zuivere toonverhouding. Dit is wel de hoofdreden,
waarom zijn groote doeken, waar alles meer spreekt, zoo leelijk zijn. Men voelt
daarin vóór alles onmacht en zij missen die intimiteit, die anders juist een
hoofdeigenschap van De Moor is.
A.Z.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

II

[Deel XLIV]
Inhoud van Deel XLIV.
BALI (HERINNERINGEN AAN), door
J.G. SINIA, met 2 illustratiën naar
teekeningen van den schrijver

Bladz.
445

BAMBOEKOKERS VAN LOEWOE, door 36
C. SPAT, met 3 illustratiën
BEEVER (E. VAN) †, door C.W.H.
VERSTER, met portret en 9 illustratiën
naar werken van den meester

81

BOEDDHISTISCHE BEDEVAART, door 281
J. PH. VOGEL, met 9 illustratiën
BOGAJEWSKY (CONSTANTIN
FEODOROVITCH), door L.A.E.
NEUHAUS, met 6 illustratiën

263

CORDONNIER (DE ARCHITECT LOUIS 249
MARIE), door H. TH. WIJDEVELD, met
portret en 14 illustratiën naar werken van
den bouwmeester
DE STILLE WATEREN, door RICHARD
DE CNEUDT

145

EEN BRIEF UIT DE GEVANGENIS, door 390
REIMOND KIMPE
EROS EN ANTEROS, door KAREL VAN
DE WOESTIJNE

290

FONTANE (THEODOR) 1819-1898, door 269
MARTHA LEOPOLD, met 9 illustratiën
FRANSCHE OVERHEERSCHING (DE), 433
door C.F. GIJSBERTI HODENPIJL, VIII, De
Veldtocht naar Rusland, met 8 illustratiën
GAUGUIN (PAUL), door JUST HAVELAAR, 411
met 8 illustratiën naar werken van den
Meester
HET HANDSCHOENTJE, De smartelijke 57
herinnering van een oud man, door LOUIS
CARBIN
HET LENTEFEEST, door JEANNE
REYNEKE VAN STUWE

41

HOYTEMA (TH. VAN), 1862-1912, door 409
R.W.P. DE VRIES JR., met 3 illustratiën
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IK ZIE MIJ DICHTEND...., door RICHARD 146
DE CNEUDT
ISOLA BELLA, door EMMA VAN BURG

46, 131, 220, 300, 375, 449

ITALIAANSCHE KUNST IN HET
1, 107
RIJKSMUSEUM, Verzameling van Prof.
Dr. O. LANZ, door IDA PEELEN, met 14
illustratiën
JAPANSCHE KLEURENDRUKKEN IN 95, 349
HET RIJKS ETHNOGRAPHISCH
MUSEUM TE LEIDEN, door Dr. M.W. DE
VISSER, VI en VII, met 20 illustratiën
KRONIEK

68, 147, 239, 316, 396, 483

LARSSON (CARL), door JAN J. BRUNA, 161
met zelfportret en 13 andere illustratiën
naar werken van den Meester
LIEFDE'S ONZEKERHEDEN, door ANNIE 371
SALOMONS, VI-IX
MADDALENA, door AMELIE DE MAN

228

MOZAIEKEN, door Dr. H.M.R. LEOPOLD, 24, 115, 189
met 30 illustratiën
NEDERLANDERS (DE) TE LONDEN:
Ideal Home Exhibition, door R.W.P. DE
VRIES JR., met 7 illustratiën

361

NOCTURNES, door CONSTANT VAN
WESSEM

144

OCTOBER, door RICHARD DE CNEUDT

315

PAARD (DE AFBEELDING VAN HET)
IN BEWEGING, door Dr. N.G. VAN
HUFFEL, met 14 illustratiën

11

PAUWTJE, door MINCA VERSTER-BOSCH 468
REITZ
SCHOOL (DE) VOOR RHYTHMISCHE 421
GYMNASTIEK VAN E.
JAQUES-DALCROZE TE HELLERAU,
door BALTHAZAR VERHAGEN, met 9
illustratiën
SONNETTEN, door HÉLÈNE SWARTH

214

TWEE SONNETTEN, door HEIN BOEKEN 129
VAN OVER DE GRENS, door J.G. SINIA, 359
met 1 illustratie naar teekening van den
schrijver
VENETIAANSCH GLASWERK, door J.E. 179
JASPER, met 10 illustratiën
VERLOREN BEELD, door P. OTTEN

448
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VERZEN UIT HET BOEK ‘JEUGD’, door 42
FRANS BASTIAANSE
WILLETTE (ADOLPHE), door CH.
329
SNABILIÉ, met zelfportret en 17 andere
illustratiën naar werken van den Meester
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III

Alphabetische lijst der medewerkers.
Bladz.
42

BASTIAANSE, FRANS

VERZEN UIT HET BOEK
‘JEUGD’

BOEKEN, HEIN

TWEE SONNETTEN

129

BRUNA, JAN J.

CARL LARSSON

161

BURG, EMMA VAN

ISOLA BELLA

46, 131, 220, 300, 375,
449

CARBIN, LOUIS

HET HANDSCHOENTJE

57

CNEUDT, RICHARD DE

DE STILLE WATEREN

145

CNEUDT, RICHARD DE

IK ZIE MIJ DICHTEND....

146

CNEUDT, RICHARD DE

OCTOBER

315

GIJSBERTI HODENPIJL, DE FRANSCHE
C.F.
OVERHEERSCHING, VIII

433

HAVELAAR, JUST

PAUL GAUGUIN

411

HUFFEL, DR. N.G. VAN

DE AFBEELDING VAN HET
PAARD IN BEWEGING

11

JASPER, J.E.

VENETIAANSCH GLASWERK 179

KIMPE, REIMOND

EEN BRIEF UIT GEVANGENIS 390

LEOPOLD, DR. H.M.R.

MOZAIEKEN

24, 115, 189

LEOPOLD, MARTHA

THEODOR FONTANE

269

MAN, AMELIE DE

MADDELENA

228

NEUHAUS, L.A.E.

C.F. BOGAJEWSKY

263

OTTEN, P.

VERLOREN BEELD

448

PEELEN, IDA

ITALIAANSCHE KUNST IN HET 1, 107
RIJKSMUSEUM

REYNEKE VAN STUWE, HET LENTEFEEST
JEANNE

41

SALOMONS, ANNIE

LIEFDE'S ONZEKERHEDEN,
VI-IX

371

SINIA, J.G.

VAN OVER DE GRENS

359

SINIA, J.G.

HERINNERINGEN AAN BALI

445

SNABILIÉ, CH.

ADOLPH WILLETTE

329

SPAT, C.

BAMBOEKOKERS VAN
LOEWOE

36

SWARTH, HÉLÈNE

SONNETTEN

214

VERHAGEN, BALTHAZAR DE SCHOOL VOOR
421
RHYTHMISCHE GYMNASTIEK
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VERSTER, C.W.H.

E. V. BEEVER †

81

VERSTER-BOSCH REITZ, PAUWTJE
MINCA

468

VISSER, DR. M.W. DE

JAPANSCHE
KLEURENDRUKKEN VI EN
VII,

95, 349

VOGEL, J.PH.

BOEDDHISTISCHE
BEDEVAART

281

VRIES JR., R.W.P. DE

DE NEDERLANDERS TE
LONDEN

361

VRIES JR., R.W.P. DE

TH. V. HOYTEMA

409

WESSEM, CONSTANT
VAN

NOCTURNES

144

WOESTIJNE, KAREL VAN EROS EN ANTEROS
DE
WIJDEVELD, H.TH.

290

DE ARCHITECT CORDONNIER 249
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IV

Inhoud van de kroniek.
AFFICHES, door R.W.P. JR.

Bladz.
407

BAUTZ (DAVID) IN ‘DE PROTECTOR’ 489
TE ROTTERDAM, door A.Z., met 1
illustratie
BEELDHOUWKUNST OP DE
73
VIERJAARLIJKSCHE, door R.W.P. JR.,
met 1 illustratie
BOEKBESPREKING, door H.R., C.V. en 68, 147, 239, 316, 396, 483
R.W.P. JR., met 4 illustratiën
BOGAERTS (JAN) EN TH.
157
GOEDVRIEND IN DEN KUNSTHANDEL
VAN ZANTEN TE ROTTERDAM, door
A.Z., met 1 illustratie
CUBISTEN (OPEN BRIEF AAN DE),
door C.V.

491

FUTURISTEN (DE) BIJ BIESING IN DEN 246
HAAG, door C.V., met 2 illustratiën
GALAMA (ARJEN) IN DEN
490
KUNSTHANDEL DEENIK TE
AMSTERDAM, door C.V., met 1 illustratie
KALENDER ONTWORPEN DOOR
GEORG RUETER, door R.W.P. JR.

495

MANKES (J.) IN DEN KUNSTHANDEL 159
RECKERS TE ROTTERDAM, door A.Z.,
met 1 illustratie
MUURSCHILDERINGEN IN DE
496
BESTUURSKAMER VAN DEN A.N.D.B.
DOOR R.N. ROLAND HOLST, door
R.W.P. JR., met 3 illustratiën
NATUURSCHOON, door R.W.P. JR., met 492
1 illustratie
NIEKERK (BEZOEK AAN MAURITS),
door A.Z., met 2 illustratiën

326

ORNAMENT, door R.W.P. JR.

160

PREMIEPLAAT VAN ST. LUCAS,
HOUTSNEDE DOOR G.M. TAMSON,
door R.W.P. JR., met 1 illustratie

494

PRENTEN BIJ WED. G. DORENS &
78
ZOON TE AMSTERDAM, door C.V., met
1 illustratie
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RASSENFOSSE BIJ ARTZ & DE BOIS, 406
DEN HAAG, door P.C.H., met 1 illustratie
RECLAME- EN
HANDELSDRUKWERKEN IN DEN
ROTTERDAMSCHEN KUNSTKRING,
door A.Z., met 2 illustratiën

76

RECLAME-KUNST, door R W.P. JR., met 244
1 illustratie
SPAANSCHE SCHILDERIJEN OP DE 153
VIERJAARLIJKSCHE, door C.V., met 3
illustratiën
VAARZON MOREL ALS SCHILDER,
door C.V.

405

WOESTIJNE (BEZOEK AAN GUSTAVE 401
VAN DE) TE BRUSSEL, door A.Z., met
2 illustratiën

Buiten-tekstplaten.

MARIA MET HET KIND (ITALIAANSCH
BAS-RELIEF UIT DE VERZAMELING VAN
PROF. DR. O. LANZ)

Tegenover bladz.
1

VROUW BIJ DE SCHOUW, NAAR DE
SCHILDERIJ VAN E. VAN BEEVER

81

ESBJÖRN IN DEN LEUNINGSTOEL,
NAAR EEN AQUAREL VAN CARL LARSSON

161

OORSPRONKELIJK ONTWERP VAN
CORDONNIER VOOR HET
VREDESPALEIS; DE VOORGEVEL

249

L'AGE D'OR, NAAR EEN ETS VAN AD.
WILLETTE

329

TH. VAN HOYTEMA, NAAR EEN
KRIJTTEEKENING VAN H.J. HAVERMAN

409
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AFB. 6. MARIA MET HET KIND. (ITALIAANSCH BAS-RELIEF UIT DE VERZAMELING VAN PROF. DR. O.
LANZ).
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Italiaansche kunst in het Rijksmuseum
Verzameling van professor dr. O Lanz.
Door Ida Peelen.
I.
De trouwe bezoekers van het Rijksmuseum kennen vermoedelijk allen wel het
zaaltje van het Oudheidkundig Genootschap, waar sinds eenige jaren onze bekende
stadgenoot, Professor Dr. O. Lanz, eenige zijner vele Italiaansche kunstschatten in
bruikleen heeft afgestaan.

AFB.

1. DE AANBIDDING VAN HET CHRISTUSKIND, VAN JACOPO DEL SELLAJO.

Dit rustig vertrek met zijn rijk, doch tonig goudleeren behangsel noodt den bezoeker
als het ware uit tot eene kalme beschouwing en bestudeering, tot een zich geheel
overgeven aan de bekoring dezer kunstwerken. De schilderijen, beeldhouwwerken
en meubels komen in dit vertrek, meer ingericht als woonkamer dan als museumzaal,
bijzonder tot hun recht; daar ze slechts weinig in aantal zijn, kan ieder stuk de
noodige plaatsruimte krijgen zonder door de andere kunstwerken gehinderd te
worden.
De bezoeker wordt hier niet door de veelheid der stukken overstelpt; hij kan zich
dus rustig verdiepen in het wezen en de schoonheid dezer kunstwerken. We hebben
ook hier weder een duidelijk bewijs hoe door het smaakvol tentoonstellen der
voorwerpen in een stemmig interieur deze veel mooier kunnen uitkomen. Eene
dergelijke expositie is, in tegenstelling met de gewoonlijk volle museumzalen, ook
voor leeken veel aantrekkelijker.
Het is zeer te betreuren, dat er behalve in het Nederlandsch Museum, in ons land
zoo weinig Italiaansche kunst te zien en te bestudeeren is. De meeste Nederlanders,
die noch Italië, noch elders in 't buitenland de groote musea bezocht hebben, zullen
over 't algemeen geheel vreemd tegenover deze kunst staan, welke eene zoo groote
tegenstelling met de Noordelijke vormt.
De Italiaansche kunst met haar grootsch, monumentaal karakter, haar zin voor
mooie lijnen en vormen, heeft een vèr reikenden invloed uitgeoefend, niet alleen
op hare onmiddellijke omgeving, doch ook op de Noordelijke landen.
Ware in ons land meer gelegenheid tot vergelijking, wellicht hadden de
Nederlanders een beter inzicht in hun eigen kunst. Haar plaats in de algemeene
kunstontwikkeling zouden zij daardoor allicht beter begrepen hebben.
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Het is daarom van groote beteekenis dat de serie Italiaansche kunst in het
Nederlandsch Museum door de verzameling van den Heer Lanz met enkele goede
voorbeelden wordt uitgebreid.
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Wij kunnen de welwillendheid van Professor Lanz daarom niet genoeg op prijs
stellen, gedurende zoo langen tijd deze kunstwerken te willen missen om ze voor
het publiek toegankelijk te stellen.
De kunstwerken hier tentoongesteld zijn uit verschillende perioden en scholen
der Renaissance. Voor leeken wordt hierdoor wellicht het onderzoek eenigszins
bemoeilijkt, doch aan den anderen kant wordt door vergelijking ons eerst het wezen
dezer kunst begrijpelijk. Door het verschil van geest, opvatting en behandeling in
opeenvolgende tijden en scholen te bestudeeren, kunnen we eerst tot klaarheid
komen en de kunstwerken op de juiste waarde schatten.

I. Schilderijen.
In chronologische volgorde de schilderijen besprekend, bepalen we ons eerst tot
‘de aanbidding van het kind door Maria, Jozef, engelen en herders’ (afb. 1), die
vermoedelijk aan Jacopo del Sellajo moet worden toegeschreven. Het kind, liggend
op een doek, die door twee engelen aan de hoekpunten wordt vastgehouden, neemt
de hoofdplaats in; Maria, nog zeer jong, geknield met saamgevouwen handen, het
hoofd ietwat gebogen, ziet vol teederheid en deemoed haar kind aan, terwijl Jozef,
die meestal bij dergelijke composities een hoek- of tweede rangsplaats bekleedt,
nu meer op den voorgrond treedt. Zijn figuur, breed zittend met het sterk naar voren
gebrachte rechterbeen, dient als achtergrond voor het aardige groepje van het kind
en de engelen. In den hoek links van het schilderij merken we den stal op met koe
en ezel, waarvoor twee herders zijn geknield; op het middenplan de Heilige
Hieronymus en de leeuw, terwijl de achtergrond door bergen wordt ingenomen,
waar de verkondiging aan de herders zich afspeelt.
De sprekende kleuren van de kleeding der hoofdpersonen komen tegen de bruine,
grauwe en grijze tonen der bijfiguren bijzonder sterk uit, terwijl de bergen in het
verre verschiet nog even verlicht, groen getint zijn. De lucht- en lichtperspectief, het
atmospherische, dat de vormen en omtrek der bergen naar den horizon vervaagt,
hen als het ware omhult en omstraalt door lucht en licht heeft de schilder hierin
trachten weer te geven.
Dit stuk is onder invloed van Ghirlandajo geschilderd. Het groepje der twee herders
is in omgekeerde orde zelfs eene getrouwe, doch ietwat slechtere copie van die der
‘aanbidding van het kind’ van Ghirlandajo in de Academie te Florence van 1485.
(afb. 2).
De houding der geknielde herders, hunne handbewegingen, het mandje, dat de
voorste aan den rechterarm draagt, ook de stal met de dieren en het muurtje er
achter komen geheel overeen. Dat de copiïst echter verre bij zijn grooten voorganger
achter staat blijkt duidelijk uit de gebrekkige schildering der dieren en zijn geringe
kennis der perspectief.
Het uitbeelden dezer herders op zulk eene realistische wijze iets geheel nieuws
in de Italiaansche schilderkunst, is door Ghirlandajo niet zelf gevonden. Op zijn
beurt heeft hij dit overgenomen van de beroemde ‘aanbidding der herders’, van den
Vlaming Hugo van der Goes nu in de Uffizi te Florence. Dit kunstwerk, zoo rijk van
kleur, zoo vol realiteit, maakte grooten indruk op binnen- en buitenlandsche schilders.
Het bovengenoemde stuk van Ghirlandajo vertoont niet alleen in de herders, doch
vooral ook in het kleurenpalet sterk den Vlaamschen invloed.
Onder de volgelingen van Ghirlandajo komt Jacopo del Sellajo (1442-1493) als
auteur van de ‘aanbidding’ het meest in aanmerking. Deze weinig zelfstandige
kunstenaar werd door zijne groote tijdgenooten uit het Quattrocento zeer beïnvloed;
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zoo zien we Fra Filippo Lippi en Botticelli, daarna Ghirlandajo hun stempel op zijn
werk drukken.
Vergelijken wij thans dit stuk met eenige schilderijen uit Sellajo's oeuvre. Het zal
ons dan opvallen, eenige figuren, motieven en kenmerken terug te vinden, welke
ook in de aanbidding voorkomen en er toe geleid
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hebben, dit stuk aan Sellajo toe te schrijven.
Eene eigenaardigheid zijner composities, is het plaatsen van kleine figuren op
het middenplan; op het door ons besproken schilderij de Heilige Hieronymus en de
Leeuw.

AFB.

2. DE AANBIDDING DER HERDERS, VAN GHIRLANDAJO. 1485. ACADEMIE TE FLORENCE.

Het is een Johannes de Dooper op eene ‘aanbidding van het kind door Maria’ van
den heer Stanley Mortimer te New-York, waar ook een dergelijke kale boom
geschilderd is, als op de ‘aanbidding’ van den Heer Lanz.
Ook de Maria vertoont veel overeenkomst; bijna een zelfde houding, het gewaad
met eenvoudigen, soberen plooienval, het hooge voorhoofd met de boogvormige
wenkbrauwen, de behandeling van het oor, het haar, de te lange vingers, alle
kenmerken welke we op de beide stukken terugvinden. De Jozeffiguur vertoont veel
gelijkenis met die der ‘aanbidding’ in de collectie Lazaroni te Rome, terwijl de
engelen, de typen der ‘Madonna en engelen’ in het Louvre nabijkomen. Daarbij is
het slechts even aanduiden
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van den nimbus karakteristiek voor Sellajo.
Een nieuw motief van den schilder echter is het vasthouden van den doek door
de engelen aan de vier hoekpunten. ‘De aanbidding’ uit de collectie Lanz moet na
1485, het jaar van de ‘aanbidding’ van Ghirlandajo, dus in de laatste periode van
Sellajo's leven gemaakt zijn.
Hoewel in sommige gedeelten wat zwak van uitvoering, heeft het schilderij toch
een groote charme door de ernstige en plechtige stemming der heilige gebeurtenis.
Van de teere, meisjesachtige Madonna, in haar devote houding zoo vol gratie, gaat
vooral eene groote bekoring uit. Zij trekt dadelijk aller aandacht tot zich. Terwijl de
oude Jozef peinzend naar zijn zoon omlaag ziet, behoeden de allerliefste engelen
met hun droomerige blikken, het heilige kind.
Een geheel andere stemming spreekt uit het tweede schilderij: ‘de aankomst der
Medicis in Livorno’ van Piero di Cosimo (1462-1521). Piero di Lorenzo, genoemd:
Piero di Cosimo, naar zijn leermeester Cosimo Roselli, die als een vader voor hem
zorgde, doch een weinig geniaal man was. Na eene korte kennismaking met
Leonardo da Vinci, die weldra naar Milaan vertrok, kwam hij onder den invloed der
groote Florentijnen: Botticelli, Filippino, Verrocchio, Ghirlandajo, terwijl ook de
Vlaamsche schilderstukken o.a. de bovengenoemde ‘aanbidding van de herders’
van Hugo van der Goes, grooten indruk op hem maakten, zoo zelfs, dat zijne
schilderwijze er ten deele door gewijzigd werd. Zijn zijn eerste schilderstukken nog
hard, droog en bont, de latere schitteren door hunne mooie tinten- en
kleurenharmonie. Zijn glanzend krachtig coloriet, getemperd door het clair obscur
wordt door de jongere Florentijnen als Fra Bartolomeo en Andrea del Sarto later
overgenomen. Zijn meesterstuk uit dezen tijd is ‘de Madonna met Heiligen’ in het
Ospizio degli Innocenti te Florence, dat door de pracht en frischheid der kleuren,
het weergeven van licht en schaduw ons de Vlaamsche schilders in herinnering
brengt. Terwijl hij onder invloed der Lombardische kunstenaars, die waarschijnlijk
in 1499 met den val van Lodovico il Moro uit Milaan gevlucht waren, zijn techniek
weder wijzigt, komt hij eerst door zijne intiemere verhouding tot Leonardo da Vinci
tot zijn volle ontwikkeling. Het rijke, glanzende coloriet tracht hij in een algemeenen
hoofdtoon op te lossen, door zijne kleuren te temperen, ze door de Leonardeske
‘sfumato’ te binden en daarbij worden zijn vormen voller en krachtiger.
De scherpe lijnen, de groote contrasten van licht en schaduw vervallen; alles is
door licht en atmospheer omsluierd. Om deze ontwikkeling te beseffen, vergelijke
men eens de bonte, onharmonische, door zorgvuldig detailwerk uiteenvallende
compositie van de ‘Mars en Venus’ (Kaiser Friedrich Museum, Berlijn) met het
stemmingsvolle, fijn geschilderde stuk: ‘de dood van Procris’, (National Gallery,
Londen). Feitelijk vereenigt hij het rijke coloriet der Nederlanders met de
vormenpracht der Florentijnen.
Mogen we Vasari gelooven (de overdrijving voor zijne rekening latend) die Piero
beschrijft als eene zeer gevoelige, rijk begaafde persoonlijkheid, doch met weinig
energie, eene vooral op later leeftijd niet geequilibreerde, phantastische, droomerige
natuur, zoo hebben we daardoor een oplossing voor het eigenaardig karakter, dat
zijne latere stukken kenmerkt. Deze werken, waaronder ‘de aankomst der Medicis’,
hoewel niet zoo hoog staande als de bovengenoemde, hebben toch zekere fijne
qualiteiten, die ons weder een anderen kant van 's meesters schilderwijze toonen.
Het schilderij uit de verzameling Lanz, dat na 1512 (de terugkomst der Medicis)
gemaakt moet zijn, staat, wat opvatting en behandeling betreft, dicht hij de Cassone
stukken, met de Andromeda legende versierd, in de Uffizi te Florence.
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In de 15e eeuw was het in Italië veelal de gewoonte de voorzijde der Cassone
(kisten) door bekende kunstenaars te laten beschilderen, welke stukken over het
algemeen
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beter en zorgvuldiger bewaard zijn gebleven, dan de overige deelen van het meubel.
Meestentijds de jonge vrouw bij gelegenheid van haar huwelijk ten geschenke
gegeven, werden zij met toepasselijke mythologische of ridderlijke voorstellingen
versierd.
Een der geliefkoosde onderwerpen: Andromeda's bevrijding door Perseus, is door
Piero zelfs tweemaal geschilderd. Bij nagenoeg dezelfde compositie is de
behandeling echter een geheel verschillende. Staat het vroegste der twee stukken
geheel onder Leonardo's invloed, het andere daarentegen toont duidelijk de
eigenaardigheden zijner

AFB.

3. DE AANKOMST DER MEDICIS IN LIVORNO. VAN PIERO DI COSIMO.

latere richting en komt in de behandeling van het landschap en de spichtige figuren
zeer overeen met ‘de aankomst der Medicis’. Waarschijnlijk heeft dit laatstgenoemde
stuk tot predella (deel van een altaarstuk) gediend. Met breede streken zijn de lichte
kleuren op het doek gezet. Het grauw grijze Gotische gebouw met de Renaissance
loggia, die tot stapelplaats van goederen dient, doet wonderwel tegen het teere
blauw van lucht en water, terwijl eenige sterk-kleurige figuurtjes de mogelijk te
eentonige doch perspectievisch juist geschilderde architectuur verlevendigen. Van
den zeekant komen eenige schepen de haven binnenvaren, de eerste met de uit
de ballingschap teruggekeerde Medicis aan boord, te oordeelen naar het wapen,
de bekende ‘pallae’, dat een der vlaggen siert. Hunne komst veroorzaakt groote
beweging onder de toeschouwers; eenige loopen weg in druk gesprek, (dit groepje
is ook op de ‘Andromeda’ waar te nemen) anderen willen te paard het groote nieuws
verkondigen, terwijl weer anderen met groote haast de bergwegen in slaan. Deze
spichtige, te lange figuren, waarvan enkele met punthoeden, gekleed in lange
gewaden met de voor Piero karakteristieke schuine plooi, zijn met een zekere
nervositeit geschilderd, die aan die figuren iets grilligs geeft. De voorgrond en de
bergen daarentegen zijn met enkele breede streken in groote vlakken geschilderd.
Zelfs de boomen geeft hij als één geheel, als massa, niet ieder blad afzonderlijk,
wat zeker voor dien tijd heel nieuw is. Over het geheel doet dit stuk ons zeer modern
aan, vooral wat kleur en de breedheid der schildering betreft. De fijne, teere kleuren,
kenmerkend voor dit schilderstuk, zijn begrijpelijk voor zulk eene gevoelige
persoonlijkheid, die in zijn tijd niet begrepen, wel voor een zonderling door moest
gaan.
Deze rijk begaafde, zeldzaam moderne kunstenaar, met zijne groote voorliefde
voor licht- en kleureffecten, staat om zoo te zeggen tusschen de twee in Italië
heerschende kunstrichtingen in: de Florentijnsche en de Venetiaansche.
De fijn beschaafde Florentijnen met hun
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groote liefde voor de kunst, hun diep gevoel, zoeken de schoonheid vooral in
harmonische lijnen en mooie vormen weer te geven; de Venetianen, de schilders
bij uitnemendheid, daarentegen, trachten door bestudeering van de licht- en
kleurwerkingen in de natuur en hun naaste omgeving de werkelijkheid, zooals zij
door hen gezien wordt, nabij te komen. Zij munten uit door een rijk en krachtig
coloriet, welke een weelde voor de oogen is.
De ‘Heilige Hieronymus’, het derde schilderij in deze collectie, geeft ons juist van
de Venetiaansche school een denkbeeld.
In de twee deelen van het schilderij stelt de artist het godsdienstig beschouwende
leven tegenover de wereldlijke genoegens, die hier door eene jachtpartij worden
voorgesteld.
In de eenzaamheid van een donkere grot heeft de Heilige Hieronymus
levensmoede, zich van de zondige menschheid afgewend en zich teruggetrokken
om te mediteeren en boete te doen. Terwijl hij ijverig zit te lezen in een heilig boek,
tracht een opvallend kleine leeuw een beest te verscheuren.
Eene sombere stemming spreekt uit de geheele natuur, alsof de mensch eerst
in donkerheid en duisternis tot diep nadenken, tot een inkeer tot zich zelf kan komen
en daarvoor het vroolijke zonlicht schuwen moet.
De warme huidkleur van den Heilige, zijn breed geschilderde lendendoek, de
prachtige roode kleuren van boek, mantel en kardinaalshoed, herinneren ons sterk
aan het kleurenpalet van Titiaan, hoewel de artist, wat de anatomie betreft verre bij
dezen achterstaat. De gloedvolle tinten tegen den donkeren achtergrond des te
meer uitkomend, vormen eene groote tegenstelling met de kleuren van het
landschap, waar bruin, donker blauw en groen domineeren.
Het bergachtige landschap, met in het midden eene rivier met watermolen, wordt
door lichtkleurige, voor het meerendeel hardloopende figuurtjes, gestoffeerd. Dit
landschap, door de donkere wolken in zware schaduwen gehuld, waar het licht
nauwelijks door kan dringen, het zwaar geboomte tegen de bergenreeks op den
achtergrond, door de verspreide grillig belichte gebouwen verlevendigd, staat niet
op zich zelf, doch is kenmerkend voor de nieuwe richting van het Cinquecento, door
Giorgione geïntroduceerd. Hij is een der eersten, die het landschap om haar zelfs
wille uitbeeldt; door diepe toon, licht- en schaduweffecten tracht hij de stemming
der natuur weer te geven, daardoor voor goed brekend met de opvatting zijner
voorgangers, die aan eene meer gelijkmatige, heldere belichting de voorkeur gaven.
Het landschap, dat nu niet langer alleen tot achtergrond dient van Heiligen en heilige
voorstellingen, kan nu eerst tot volle ontwikkeling geraken. De figuren en het
landschap zijn één geworden, er is verband tusschen mensch en natuur, eene
groote liefde voor de natuur wordt hierin geopenbaard. In plaats van de getrouwe,
meer zakelijke landschap-schildering van vroeger tijden tracht de kunstenaar nu
het beste, het hoogste uit zich zelf, de stemming weer te geven, die hij bij het
aanschouwen heeft ondervonden.
Giorgione vormt den overgang van Bellini tot den grootschen vrijen stijl, tot die
heerlijke kleurenweelde van het Cinquecento. Was hij eerst van Bellini afhankelijk,
later beïnvloedt hij zijn leermeester niet alleen, doch ook zijn oude en jongere
tijdgenooten, waaronder Titiaan. Aan een hunner, aan Giovanni di Busi bijgenaamd
Cariani, geb. 1485-'90 gest. na 1541, meent men dit schilderij te moeten toeschrijven.
Zijn vader, ook schilder, uit Bergamo geboortig, kwam reeds in 1486 in Venetië,
waar hij in 1506 eene aanzienlijke betrekking bekleedde.
Cariani, de zoon, wordt in 1509 voor het eerst te Venetië genoemd. Zijne
schilderstukken toonen in opvatting en coloriet sterk den invloed van Giorgione en
Palma Vecchio. Vergelijke men eens de ‘Heilige Hieronymus’ met de zoogenaamde
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‘Familie van Giorgione’ in Palazzo Giovanelli te Venetië, zoo is de compositie wel
is waar een andere, doch de overeenkomst verraadt
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zich in de tonen en kleuren van het landschap en de grillig verlichte gebouwen tegen
de diep donker blauwe lucht, door een bliksemstraal doorkliefd.
De hel verlichte hardloopende figuren met de uitwaaiende kleeding en de helling
die eerste en tweede plan scheidt, als coulisse fungeerend, vinden we o.a. op de
‘Apollo en Daphne’ in het Seminario Patriarcale te Venetië, eveneens van Giorgione.
Cariani toont zich echter in vele opzichten

AFB.

4. DE HEILIGE HIERONYMUS VAN CARIANI.

de mindere van Giorgione, zijn kleuren en kleurtegenstellingen zijn droger en
scherper en missen het bindend element, het atmospherische, waaraan Giorgione
den bijnaam van den Leonardo van Venetië te danken heeft.
De puntige Dolomiet toppen op den achtergrond van den ‘Hieronymus’ zoeken
we tevergeefs bij Giorgione, die zijn opvatting en behandeling gelijkblijvend, de
contour der bergen in zachte ronding weergeeft.
Door vergelijking van den ‘Hieronymus’ met Cariani's andere stukken in Berlijn
en Londen meenen wij een zelfde behandeling van landschap en belichting, eene
gelijke schilderwijze op te merken.

II. Beeldhouwwerken.
Meer dan in deze schilderijen komt in de beeldhouwwerken, die in deze collectie
de voornaamste plaats innemen, de vormenschoonheid der Italiaansche kunst uit.
Hier zijn een adel van lijn, een voornaamheid van houding, die wij niet kennen. Deze
zes stukken, allen uit het Quattrocento, toonen ons de verschillende
ontwikkelingsphasen van de vroege tot de late Renaissance. De gebondenheid van
vorm, het vasthouden aan bepaalde typen, wijken voor het streven naar
individualisme en realisme, dat de meeste stukken uit dezen tijd kenmerkt.
De kunstproducten der late Renaissance daarentegen onderscheiden zich wel
door groote technische volmaaktheid, doch in
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vormbehandeling en uitdrukking verraden zij eene zekere leegheid, waarschijnlijk
te wijten aan het streven naar eene meer sierlijke en sentimenteele uitbeelding.
Een der vroegste stukken van de verzameling is: ‘de Beweening van Christus
door engelen’, (afb. 5). Het doode lichaam van Christus, eenigszins naar links
gewend, rustend op de sarkophaag, wordt door twee engelen ondersteund; op den
achtergrond het kruis, de berg met den lijdenskelk en de haan van Petrus op een
zuil. Groote droefheid is op het gelaat der engelen te lezen, eenige weenen, andere
zitten treurend op den grond. Zeer mooi van houding en van compositie met die
breede schuine draperie is het bekoorlijke engelen-figuurtje rechts tegen de
sarcophaag geleund; ineengedoken, het hoofd met de rechterhand ondersteunend,
beweent het in stilte den grooten doode.
De meester van deze sculpture is niet bekend. De Christus, niet het uitgeputte,
door smarten gefolterd lichaam, doch meer een figuur die door slaap overmand is,
herinnert ons aan Ghiberti's mannentypen met het breedgevormde hoofd en de
golvende haren; ook in het sierlijk drapeeren der figuren, zooals in den engel
onderaan rechts kunnen we Ghiberti's invloed bemerken.
Ghiberti is in tegenstelling met Donatello en zijne andere tijdgenooten het minst
realistisch. Hij geeft niet zoozeer het karakteristieke, als wel het sierlijke en bevallige
der figuren weer, al mogen deze anatomisch ook niet altijd juist zijn weergegeven.
In zijn mooie, wel overwogen composities toont hij zoowel Gotische als
Renaissancistische stijl eigenaardigheden. Niet altijd gelukt het hem de juiste
uitdrukking in houding en gelaatstrekken weer te geven, waardoor

AFB.

5. DE BEWEENING VAN CHRISTUS DOOR ENGELEN.

deze wat gezocht, theatraal en sentimenteel schijnen. Dit treft ons in het bijzonder
in eenige engelen van bovengenoemd relief. Behalve aan Ghiberti heeft men ook
aan Noord-Italiaanschen invloed gedacht, vooral bij de engelentypen met de ietwat
lange, platte gezichten, de hoog liggende, vlak behandelde oogen, weinig vooruit
stekenden neus en hooge, bolle hoofden. Men heeft hierin eenige overeenkomst
gevonden met beeldhouwwerk van Florentijnen, die in het Noorden gewerkt hebben,
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als Giovanni di Bartolo, bijgenaamd Rosso, wiens sculpturen in Verona te zien zijn.
We denken hier vooral aan het Christustype van het Brenzonigraf in de kerk St.
Fermo.
Vooralsnog kunnen wij nog niet op een bepaalden meester wijzen, alleen is vast
te stellen, dat dit beeldhouwwerk uit de eerste helft der 15e eeuw dagteekent, terwijl
het
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hoogst waarschijnlijk uit eene Florentijnsche werkplaats afkomstig is.
De vele reliefs met Madonna's hier als elders in verschillende musea en particuliere
verzamelingen te vinden, wijzen op eene groote voorliefde der Italianen voor dit
onderwerp. Deze reliefs in marmer, doch vooral in het goedkoopere terra cotta en
stucco uitgevoerd, werden boven het huisaltaar, ook aan de voorgevels der huizen
en op hoeken der straten aangebracht. Van de origineele stukken in marmer of
brons werden afgietsels in stucco gemaakt, waardoor op goedkoope wijze tallooze
copiën ontstonden, welke nu ook in het bereik lagen der minder gegoeden. Het
meerendeel dezer kunstwerken echter heeft door latere overschildering, stof en
atmospherische invloeden veel geleden. Door 't betrekkelijk waardelooze materiaal,
waarvan deze beeldhouwwerken gemaakt werden is er van die groote hoeveelheid,
slechts weinig tot ons gekomen. Voor de kunsthistorie zijn ze echter van bijzonder
groot gewicht ter aanvulling der werken van bekende en minder bekende meesters
en voor de kunstontwikkeling in het algemeen.
De Madonna met kind, een geheel nieuw motief, dat het christendom de kunst
geschonken heeft, is voor de bestudeering der kunstontwikkeling in de Renaissance
van groot belang.
In de uitbeelding van Maria met het Christuskind in de armen of op schoot heeft
de artist al naar gelang van zijn aanleg en opvatting òf het goddelijke, òf het
menschelijke karakter op den voorgrond gesteld.
De groote verscheidenheid van composities dezer twee heilige personen zijn,
zooals Dr. W. Bode terecht heeft opgemerkt, tot twee hoofdgroepen terug te brengen,
welke door Donatello en Luca della Robba werden beïnvloed.

AFB.

7. MADONNA MET ENGELEN, VAN LUCA DELLA ROBBIA.

Donatello beeldt Maria uit als de ernstige, de ongenaakbare, de goddelijke moeder
vol waardigheid en hoogheid, die het toekomstig lot van haar zoon voorziet, voorvoelt,
hem daarom met zulk een groote kracht innig beschuttend tegen zich aandrukt; het
Christuskind is daarentegen zeer jong en onbevangen, het nestelt zich kinderlijk in
moeders veilige armen, terwijl het uit verlegenheid dikwijls een paar vingers in den
mond stopt.
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Ook het ernstige, het zijner heilige zending bewuste kind, tracht Donatello
herhaalde malen uit te beelden. In deze composities zijn moeder en kind innig te
samen verbonden, daardoor de meest gesloten composities vormend.
De gepolychromeerde Madonna in een stoel gezeten, waarvan de leuning alleen
zichtbaar is, met het staande Christuskind op schoot, in het verguld Renaissance
lijstje, waarop de woorden: ‘Ave gratia plena’, (afb. 6), gaat op Donatello's opvatting
terug. Door de rustige compositie,
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de waardige houding, de nadenkende uitdrukking, de in zich zelf gekeerdheid van
moeder en kind, hoog zetelend boven de menschen, tracht de kunstenaar ons de
goddelijkheid dezer twee wezens volkomen te laten voelen en te doen begrijpen.
Ook van dit beeldhouwwerk is de meester niet bekend. Te verwonderen is dit
niet, als men bedenkt hoe bijna alle Italiaansche kunstenaars, zoowel eerste- als
tweederangs, bekende en onbekende meesters bij voorkeur Madonna's hebben
trachten weer te geven. Het aantal onderwerpen ter uitbeelding was gering en
bepaalde zich in het Quattrocento hoofdzakelijk tot portretten, bijbelsche en
mythologische voorstellingen; het was dus van zelf sprekend, dat, waar de Madonna
in hun godsdienst- en gedachteleven zulk een voorname plaats inneemt, de artisten
als het ware gedrongen werden haar beeld in de allereerste plaats weer te geven.
Vergelijken we nu deze sculpture met Luca della Robbia's ‘Madonna met engelen’
(afb. 7), zoo is grooter contrast niet denkbaar. Luca laat in de Madonna allereerst
de moederlijke zijde naar voren treden. Hij geeft over het algemeen de verhouding
van moeder en kind in allerlei situaties met zulk een frischheid, levendigheid en
innigheid weer, dat we diep getroffen worden door de teere liefde en het stil gelukkig
samenzijn dezer twee.
Op genoemd terracotta relief is het jonge, mooie moedertje, dat droomerig voor
zich staart, spelend met haar dik, mollig kind, dat met beide handjes haar hand
vasthoudt, uitgebeeld, terwijl zij op een wolkentroon gezeten door engelen wordt
omringd.
Deze tondo zoo meesterlijk gevuld (door het eenigszins ruw behandelen der
oppervlakte boven en onder de groep werden mogelijke leegten vermeden) heeft
waarschijnlijk tot ontwerp voor een bronzen relief gediend. Verschillende replieken
zijn te Berlijn, Parijs en Londen in musea en particuliere collecties. Maria in haar
soepel kleed en een mantel om de schouders, welke lager over de knieën in breede
plooien neervalt, vormt met haar kind een mooie gesloten groep, welke door de
zwevende engelen ter weerszijden prachtig wordt aangevuld. Hoe juist passen de
vleugels der buitenste engelen zich de buiging van het lichaam aan, waardoor de
compositie geheel wordt afgerond. Het sierlijk zweven der engelen in hunne soepele
gewaden, waardoor heen de anatomie van het lichaam duidelijk spreekt, vinden we
ook reeds bij Ghiberti o.m. op de geboorte scène van Adam en Eva op de oostelijke
deuren van het Baptisterium te Florence.
Eene groote bekoring gaat van dit relief uit; het is een kunstwerk, dat ons niet
loslaat, dat we telkens weer willen zien en bewonderen. De elegance der beweging,
de allerliefste engelenkopjes met het ‘stil spel’ der buitenste, het aardige tooneeltje
van de moeder spelend met haar kind om het een lachje te ontlokken, dit alles is
door den kunstenaar zoo sober en eenvoudig gegeven, dat het ons onweerstaanbaar
aantrekt.
Dit sculptuurwerk staat dicht bij het Oxforder tondo van 1428 en behoort dus tot
den vroegsten tijd van den meester. Eenige jaren later maakte hij zijn bekend werk
de Cantoria (zangerstribune) voor den Dom te Florence, welke Donatello's invloed
verraden.
De plaats, die men Luca della Robbia naast Ghiberti en Donatello in de eerste rij
der Renaissance beeldhouwers toekent, komt hem zeker toe. Jonger dan Donatello
heeft hij op de Florentijnsche plastiek grooten invloed uitgeoefend. Hetgeen Donatello
miste door zijn scherp doorgevoerd naturalisme en realisme heeft Luca aangevuld,
door zijn gevoel voor het echt menschelijke, het zachte en bekoorlijke. Zonder Luca
zou de Renaissance kunst een harer eigenaardigste zijden hebben gemist.
(Slot volgt).
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De afbeelding van het paard in beweging,
door dr. N.G. van Huffel.
Bij de beschouwing van afbeeldingen van loopende, dravende, galoppeerende,
rennende of hollende paarden, wordt men door veel eigenaardigs getroffen.
Hetgeen ik hierover ga mededeelen is niet bedoeld als eene naar volledigheid
strevende die van dit onderwerp, maar meer als eene ‘causerie’, het resultaat van
waarnemingen te hooi en te gras gedaan, en waarin een zekere draad als vanzelf
zich spon. Beschouwen, zonder meer, is altijd een genot, ten minste als het object
mooi of interessant is, maar deze beide begrippen komen pas ten volle tot hun recht,
wanneer de beschouwing niet meer een zuiver geïsoleerd moment in 't leven is,
maar deel uitmaakt van een algemeen streven naar kennis, en veel wordt pas
belangwekkend, zelfs het schoonheidsgevoel komt in vele gevallen eerst dan tot
volle ontwikkeling, wanneer het object past in een groep van ten deele reeds
doorvoelde observaties.
De draad die ik wil volgen, laat ik beginnen bij Lucas van Leyden.
Uit vroegere tijden bestaan ook tal van belangwekkende afbeeldingen van paarden,
vooral op medailles, en in oude manuscripten, voorts op fresco's enz., maar die zijn
voor de beschouwingen die hier gaan volgen, toch niet van essentieel belang.
Lucas van Leyden was een dramatisch talent van den allereersten rang, die
dikwijls op zijne composities de personen uit zijn naaste omgeving weergaf.
Zoo geeft zijn onovertroffen gravure ‘Christus aan het volk vertoond’ de menschen
zooals hij ze dagelijks om zich heen zag, gegroepeerd met een rijkdom van fantaisie
en met eene actie, waartegen zijne op andere gravuren voorkomende paarden
wonderlijk afsteken.
Ieder poppetje op bovengenoemde prent is een juweeltje van observatie, maar
wat moeten wij denken van de paarden die afgebeeld zijn op de prent, die tot
*)
onderwerp heeft ‘David en Abigaël’ , of van de paarden op ‘De kruisiging’?
Het paard op ‘De triomphtocht van Mordechai’ kan er mee door, maar daar is ook
alles mede gezegd.
Nu is bij Lucas van Leyden compositie en de techniek van graveeren hoofdzaak,
en de tooneelen, die hij met zijne rijke fantaisie in 't koper toovert, doen gaarne
enkele gebreken in de observatie der modellen vergeten, maar bezie nu eens ‘De
ruiters’ van De Gheyn. Wanneer men zich er toe zet om een heele serie mannen
te paard, lijntje voor lijntje in een koperen plaat te graveeren, dan verwacht men
toch als resultaat een goede afbeelding van het paard, waar het op dat oogenblik
om gaat.
Welnu, het resultaat dat deze knappe teekenaar en graveur van allerfijnste
portretjes, in de afbeeldingen van paarden bereikt, kan ons alleen doen lachen.
Niet, dat ze ons den schamperen lach van afkeuring of miskenning om den mond
brengen, volstrekt niet, maar wel die genoegelijke lach, die vaardig over ons wordt
als wij er ons indenken hoe allergrappigst het zou zijn als wij die paarden van De
Gheyn eens op straat tegenkwamen.
Drie klaroenblazers zijn ijverig aan 't toeteren, de paarden waarop ze zitten loopen
met elkaar te praten en te lachen.
Het is werkelijk waar, de paarden van De Gheyn moeten hebben kunnen spreken
en lachen.

*)

Door Bartsch verkeerdelijk aangeduid als Jephta die haar vader tegemoet gaat.
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De meeste paarden op de overige prenten uit deze serie hebben spotachtige trekken,
of geven onverholen hunne minachting te kennen, waarschijnlijk over de wijze
waarop ze uitgeteekend worden, en trekken daarbij vermakelijk booze gezichten,
met zwaar gefronste wenkbrauwen, als wilden ze zeggen ‘'t is een schandaal’.
In de 17de eeuw komt het paard veel op schilderijen en prenten voor, en het wordt
bij velen een onderwerp van studie; wij noemen slechts Wouwerman, Potter, Stoop,
Maas, du Jardin en Huchtenburg, terwijl voorts op stukken van Rembrandt,
Backhuyzen, Lingelbach, Th. de Keyzer, Van Goyen, A. v.d. Venne en anderen,
paarden voorkomen, zonder dat deze meesters nu speciaal paardenschilders waren.

LUCAS VAN LEYDEN. DAVID EN ABIGAËL.

Both houdt zich aan den muilezel, Berchem meestal ook. Van bovengenoemde
schilders vindt men paarden in rust, voor statiekoetsen gespannen, in optochten,
in het krijgsgewoel, in alle denkbare standen.
Wat altijd opvalt, als men de musea doorwandelt om de paarden op de schilderijen
te bekijken, is de afwezigheid van het werkpaard.
Men krijgt ook in 't algemeen uit onze 17e eeuwsche kunst nu niet bepaald den
indruk dat er in die eeuw zoo hard gewerkt is.
De boeren van Ostade, Jan Steen, Dusart, enz., maken plezier, spelen, rooken,
vechten, en zijn dronken, hebben zonder uitzondering gemeene tronies, en voeren
niets uit dan kattekwaad.
De eigenaar van den Stier van Potter hangt over een hek, wij zouden zeggen, te
baliekluiven, vindt men den boer niet op de kermis of in de kroeg, dan zit hij toch
altijd ergens te luiwammesen, maar achter den ploeg, of op den hooiwagen of aan
't dorschen, vindt men hem nooit afgebeeld. Zoo is 't ook met de paarden.
Waar vindt men het paard als werkend paard afgebeeld, behalve misschien bij
Callot?
Toch schijnen ze het in dien tijd niet zoo gemakkelijk gehad te hebben, getuige
de prent van Potter, beschreven bij Bartsch als ‘les Chevaux de Charrue’ en een
analoge prent van Stoop. Op beide prenten, vooral op eerstgenoemde, zijn de van
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hun dagtaak doodelijk vermoeide paarden, voortreffelijk weergegeven. Potter laat
zich hier kennen als de fijne observator, die het afgewerkte beest afbeeldt zoo, dat
men er medelijden mee krijgt.
Men zou onwillekeurig van hem een diepere studie van het paard verwacht
hebben, maar van paarden in beweging, in draf, of galop, was hij niet thuis.
Het is waar, Potter is jong gestorven,
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maar ik geloof toch niet dat hij bij langer leven buiten het kader van de afbeelding
der dieren in rust gegaan zou zijn.
Het afbeelden van paarden in beweging, was voor onze 17e eeuwers nog niet
weggelegd.
Als ze het probeeren, vervallen ze toch weer in het afbeelden van betrekkelijk
rustige standen.
Dat gevoel van rust straalt trouwens uit de geheele 17e eeuwsche school.
Wij zullen nu niet eens spreken van dat absoluut kalme, dat droomerig
beweginglooze van Vermeer, Metzu, de Hoogh, Terborg, maar eens een blik werpen
op ‘De messenvechters’ van Adriaan van Ostade, waarvan de prent door Suyderhoef
gemaakt voor mij ligt.

DE GHEYN. DE KLAROENBLAZERS.

Wat ontzettend tooneel toovert u de titel die toch juist is, ‘de messenvechters’,
niet voor oogen?
Weest gerust, de messenvechters zullen u niet verschrikken. Er zit
ontegenzeggelijk actie in de schorems, die elkaar hier met messen te lijf willen,
maar een grappig klein meisje, met een allerliefst kalm hondje, kijken zoo bedaard,
en in de woning, waar de herrie aan de gang is, staat overigens alles zoo ordelijk,
dat men wel ziet, dat het zoo erg niet was als 't leek.
Het zal wel bij een hartig vloekje gebleven zijn.
Zoo ligt zelfs over de schijnbaar heftigste tooneelen een waas van rust.
Dat treft ons evenzeer in de afbeelding van het 17e eeuwsche paard.
Men vindt:
1. Het paard in rust;
2. Het paard in stap;
3. Het stijgerend paard (de Pesade*));
4. Het rennend paard.
Twee bewegingsvormen ontbreken geheel, n.l. de draf en de galop. Het paard in
rust is behalve door Potter, op voortreffelijke wijze afgebeeld door Wouwerman.
Wat Philip Wouwerman ons te zien geeft aan stalintérieurs is van buitengewone
kwaliteit.
Hij, die van Wouwerman wil genieten, ga naar het Mauritshuis en vooral naar
Cassel, waar niet minder dan 22 grootere en kleinere doeken van dien meester
hangen. Zijn geliefkoosde schimmel, die zoowat op al zijn stukken voorkomt, vindt
men in den hoogsten graad van volmaaktheid afgebeeld op No. 215 van de
verzameling in 't Mauritshuis. Een enkele keer komt wel eens misteekening voor,
*)

De pesade is een stand die vroeger met zeer veel moeite aan de paarden in de manege werd
geleerd, tegenwoordig ook nog wel, althans in Oostenrijk.
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zooals op ‘De hoefsmid’, No. 363 van het museum te Cassel, waar de uitgestrekte
voorpoot van het paard, dat beslagen wordt, rijkelijk lang is, maar over 't algemeen
zijn de paarden in rust van Wouwerman, uitstekend.
Op datzelfde stuk komt een voortreffelijk geschilderd boerenwagentje voor, met
een zeer mooi paard er voor, dat het karretje een heuvel optrekt; de afbeelding van
het paard in beweging is echter toch meestal zeer bedenkelijk, al is Wouwerman
door zijne tijdgenooten in deze niet overtroffen.
In de eerste plaats dient opgemerkt, dat, zooals ik reeds zeide, de
*)
bewegingstoestanden beperkt zijn tot de stap, de ren, en de pesade .

*)

De pesade is een stand die vroeger met zeer veel moeite aan de paarden in de manege werd
geleerd, tegenwoordig ook nog wel, althans in Oostenrijk.
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Het paard in stap, wordt meestal afgebeeld, half van ter zijde, of bijna e n p r o f i l ,
de kop zeer meewaardig gebogen, en eenigszins scheel kijkend.
Bezie maar eens No. 217 in het Mauritshuis.
Het bruine paard e n p r o f i l is uitstekend geslaagd, naast een koets echter ziet
men een vos, in een niet nader te omschrijven,

17E EEUWSCHE REN, PESADE EN STAP. (HUCHTENBURG).

allerwonderlijksten bewegingstoestand, en vóór de koets 6 schimmels, waarvan er
twee stappen, één stijgert en de anderen stil staan.
‘De reis van eene Hertogin’ van Frans van der Meulen in het museum te Cassel,
heeft veel overeenkomst met dat stuk van Wouwerman in Den Haag.
Ook hier 6 paarden voor een reiskoets, waarvan het voorste span rustig doorloopt,
terwijl de twee andere spannen stil staan.
De groote veldslag van Wouwerman (No. 210, Mauritshuis) moeten wij vermelden,
voornamelijk om te wijzen op de volkomen symmetrie in den stand der pooten bij
de daarop voorkomende paarden in ren, en bij de stijgerende paarden.
Nu zijn Wouwerman en Van der Meulen nog heilig, vergeleken bij hunne
tijdgenooten, die wel eens paarden schilderden.
De doode zwaan van Weenix in het Mauritshuis, en het strand van Scheveningen
van A. van de Velde te Cassel, vertoonen bij wijze van stoffage het typische rennende
paard, met de symmetrisch ingeplante achterpooten, en de volkomen symmetrisch
gestrekte voorbeenen.
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Vóór het einde der 18e eeuw komt in deze afbeelding van het rennende paard geen
verandering, het is alsof een zelfde gipsbeeldje tot model gediend heeft.
De paarden op de stukken van L. Backhuyzen, Cuyp, Lingelbach, Huchtenburg
e.a. zijn alle inférieur bij die van Wouwerman, alleen Karel du Jardin slaagt somtijds
voortreffelijk.

REISKOETS VAN WOUWERMAN.

Het landschap No. 73 Mauritshuis vertoont een voortreffelijk los en goed
geschilderd paardje.
De rijschool van Dirk Maas, waar in eene serie van 10 stuks al de bekende
bewegingsvormen zijn afgebeeld, is niet meer dan een mislukt pogen, evenals de
rijscholen van Ridinger. Strikt genomen herkent men er niet eens een ernstig pogen
naar juiste afbeelding van bewegingsvormen in. Academisch, geschilderd naar
gipsmodellen, dat is de algemeene indruk die men krijgt, maar dat het paard in
beweging naar de natuur werd bestudeerd, is nauwelijks denkbaar.
Dat is een interessant verschijnsel.
Alles trok onze 17e eeuwsche meesters aan, het landschap, vee in de weide,
vogels, bloemen en vruchten, stadsgezichten, herbergen, jaarmarkten, feesten,
keukens, portalen, kerken, men schilderde alles, en alles goed, maar het moest iets
in rust zijn, of iets vroolijks, in alle geval iets dat de schilder op zijn gemak kon
concipieeren.
Een boerenkermis van Breughel vertoont
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P. POTTER. AFGETOBD.

stoeiende knapen, boeren en boerinnen die een genoegelijk rondedansje doen,
legio drinkende en beschonken menschen, allen uitstekend weergegeven, zóo dat
men bijna de aria die de vioolspeler ten beste geeft, uit de gemoedelijke cadans
der dansers kan raden, en tusschen al dat goed geobserveerde gedoe, éen ridder
te paard, in ren, die bizar afsteekt als fout en onnatuurlijk afgebeeld.
Die niet zoo gauw te concipieeren bewegingsvorm was den schilder te machtig,
op de plaats waar hij het paard gezien had, werd een copie naar een gipsen beeldje
gezet.
Bij onze beschouwingen over het paard in de 17e en 18e eeuwsche kunst moeten
wij billijkheidshalve rekening houden met de wijziging der rassen.
De elegante, nerveuze bewegingen onzer hedendaagsche luxepaarden kon men
bij de zwaardere, plompere 17e eeuwsche dieren niet verwachten, maar dat kan
toch niet geheel ter verontschuldiging strekken voor de misteekening die zoo
algemeen in de 17e eeuwsche kunst gevonden wordt.
Dat ook een plomp paard wel fraai in actie kan zijn, ziet men bijv. bij Meissonier
in zijn stuk ‘1807’; wat laat hij daar een zware cavalerie galoppeeren!
In Engeland treedt in 't begin van de 18e eeuw het Arabische ras op.
De hengst Darley Arabian, door den Heer Darley uit Aleppo ingevoerd, werd nooit
een renpaard van beteekenis, maar na 15 jaar was de invloed van Darley Arabian
in het Engelsche paardenras reeds zeer merkbaar. Hoewel officieel, d.i. in de
renregisters onbekend, is een der afstammelingen van Darley Arabian, n.l. het paard
van den straatroover Turpin, ‘Black Bess’, nog altijd een beroemd, half legendarisch
paard. Wie de Pickwick kent - en wie kent dien niet? - herinnert zich ook de ‘Song’,
die Sam Weller voordraagt voor de vrienden van zijn vader en den zaakwaarnemer
Pel:
‘Bold Turpin vunce on Honslouw heath
His bold mare Bess bestrode - er
When there he see's the Bishop's coach
A coming along the road - er’.

enz. enz.
Die Black Bess moet wel een zeer merkwaardig dier zijn geweest, te oordeelen
naar het relaas van Turpin's ontsnapping over de heide bij Hampstead, waar de
merrie over hooge tolhekken springt, in ravijnen zich laat afglijden, om ten slotte
helaas het leven te laten bij een poging om over een te hoogen muur te springen.
Met Black Bess en haar familie begint de paardensport in Engeland zich
buitengewoon te ontwikkelen, en daarmede ook de afbeelding van het paard.
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Tegen het einde der 18e eeuw ontstaat ‘de sportprent’.
Nu eerst begint de studie van het paard in beweging naar de natuur; het blijft nog
wel voorloopig bij de academische standen van ren en sprong, maar duidelijk komt
in deze afbeeldingen het paard uit het gipsverband. De paarden van Houston naar
Spencer's teekeningen zijn nog erg
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traditioneel in de beweging, maar er

DE PESADE.

zit toch al wat meer vrijheid in.
Het is van belang om op te merken, dat de stereotype norsche trek der 16e
eeuwsche, en de dikwerf zoo spotachtige en verwaande trekken der 17e eeuwsche
paarden, die in de 18e eeuw tot iets schaapachtigs wezenloos zijn verwaterd, nu
meer en meer plaats gaan maken voor portretten.
Het eene paard is nu het andere niet meer, ook zonder op de onderschriften te
letten ziet men, d a t , paarden van bepaalden naam zijn afgebeeld.
Moge een goed paardenkenner op de schilderijen van Wouwerman, Van der
Meulen en Van Breda dan ook al kunnen aanwijzen, ‘dit is een kozak’ en ‘dat is een
Oldenburger’, de prenten die einde 18e eeuw in de wereld komen, geven ons de
afbeeldingen van den grijzen hengst Crab, van Marske, van Eclipse, Godolphin, en
zoovele anderen, en zóo, dat men ze herkent.
De afbeeldingen van paarden worden nu zoo talrijk, dat wij ons beperken moeten
tot enkele grepen.
Wij kunnen daarbij niet eens rekening houden met het recht op vermelding van
naam en werk van specialiteiten als Hunt, Alken en Pollard, en wanneer wij de
prenten van deze meesters niet, of slechts ter loops aanhalen, beteekent dit niet
‘geringschatting’, het is ons slechts te doen om het type.
De meest typische phase in den ontwikkelingsgang van de afbeelding van het
paard in beweging levert Victor Adam.
Van allen, die het paard in beweging hebben bestudeerd en afgebeeld, is Victor
Adam mij altijd verreweg het meest sympathiek geweest; ik acht hem dan ook in
deze ontwikelingsgeschiedenis de belangrijkste figuur.
Victor Adam beeldt af ‘de galop’ en ‘de draf’. Ik leg daar den nadruk op, omdat
bij hem voor 't eerst de drang zichtbaar wordt om deze bewegingsvormen af te
beelden.
Het is haast ondenkbaar, dat men een beter voorbeeld zou kunnen aanhalen van
den drang om zich te ontworstelen aan de traditie, juist omdat van de traditie, zoozeer
de duidelijke sporen zijn achter gebleven.
Ik kom nu aan een delicaat punt in de beschouwing, en ben genoodzaakt om
eenige instrumenten te beschrijven, waarmede men bekend moet zijn om de
ontleding te kunnen vatten.
Aangezien twijfel zou kunnen ontstaan, aan de noodzakelijkheid dezer uitwijding,
wil ik niet nalaten den grond daarvoor even te schetsen.
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Victor Adam geeft steeds het dravende paard en het galoppeerende paard in
*)
gemengden bewegingstoestand, dus de achterhand dravend en de voorhand
†)
galoppeerend, of omgekeerd, maar nooit de draf of de galop zooals wij die begrijpen .
De reproductie van No. 133 van het album ‘Passe-Tems’ dient ter verdediging
dezer stelling; en om nog duidelijker de bedoeling te doen uitkomen, heb ik erbij
geteekend, hoe men het daarop afgebeelde paard in twee deelen kan splitsen, een
dravend achterdeel, en een galoppeerende voorhand, die tot een goed dravend,
respect.

*)
†)

Onder de achterhand verstaat men de achterpooten.
Zie A.J. le Duc ‘Un compagnon de du Gueselin’, bronzen beeld van paard in galop, Salon
1912, als voorbeeld van zeer goede galop-uitbeelding.
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goed galoppeerend paard zijn te completeeren.
Men ziet dus de copie van het prentje van V. Adam, en daarnaast een dravend
en een galoppeerend paard, door verandering van voor- en achterhand daaruit
geconstrueerd.
Nu, eerst iets over ons instrumentarium.
Voor ongeveer 20 jaren was de techniek der fotografische platen reeds zoover
gevorderd, dat voor het maken van eene opname niet meer dan een klein onderdeel
van eene secunde noodig was. De momentfotografie deed ongemerkt haar intrede
in de wereld, de momentfotografie die nu haar hoogtij viert in de Bioscope. Was
voor het maken

VICTOR ADAM. DE DRAF. DE GALOP.

van de daguerotype een tijd van 15 minuten noodig, in 1890 reeds was 1/50 seconde
voldoende om het beeld door de lens op de gevoelige plaat geworpen, daarin vast
te leggen. Tevens ontwikkelde zich de industrie der films. Geen glazen platen meer,
maar strooken gevoelig gemaakt celluloid, dienen voor de opname, en door 50
malen per seconde deze strook in de camera, telkens over een zelfden afstand te
verschuiven, en dan telkens eene momentopname te maken door even een klepje
op te lichten dat de lens bedekt, verkrijgt men in 50 beelden, de ontleding van de
beweging, zooals die zich in éen seconde afspeelt.
Wat geeft ons nu een serie van dergelijke opnamen van een dravend paard te
zien?
Beperken wij ons tot de beschouwing van de voorhand. Op het oogenblik, dat het
linker voorbeen wordt neergezet, is het rechter voorbeen nog achterwaarts gebogen,
als hebbende zoo juist de hoef van den grond gelicht. Terwijl nu het linker voorbeen
met den hoef op den grond blijft rusten, buigt het paard naar voren en slaat met
groote snelheid het rechter voorbeen vooruit, om het daarna gestrekt in den bodem
te planten, waarna rechter- en linker voorbeen van rol verwisselen, in de aldus
ontlede bewegingsphase.
Nu is ons oog niet in staat om de snelle beweging der beenen te volgen zooals
de momentfotografie dat kan. Het oog neemt eigenlijk alleen de ruststanden waar,
dus op het oogenblik, waarop de hoef den bodem raakt; en krijgt voorts een
gemiddelden indruk van de zich snel bewegende deelen, een gemiddelde, dat de
fantasie nu moet distilleeren, uit de superpositie der elkaar zoo snel opvolgende
ontvangen indrukken.
Terwijl nu tot het begin der 19e eeuw de onmacht blijkt om dat gemiddelde weer
te geven, zoodat van de afbeelding van een paard in draf, of een paard in galop
niet mag worden gesproken, is het zeer merkwaardige bij Victor Adam, dat hij
werkelijk zoowel draf als galop juist heeft waargenomen, maar nog niet in staat blijkt
deze bewegingsvormen geheel te doorvoelen, met het curieuse resultaat dat bijna
altijd zijne paarden eene niet bestaanbare combinatie vertoonen van draf in de
achterhand en galop in de voorhand.
Bovendien is Victor Adam nog lang niet altijd los van den academischen ren,
maar
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wel van het academisch stijgeren. De strenge symmetrie in deze bewegingsvorm,
die tot het einde der 18e eeuw blijft heerschen, is er geheel uit, terwijl bij D.
Langendijk althans in de achterhand die symmetrie nog streng gehandhaafd blijft.
Victor Adam geeft een keur van alleraardigste paardenstudies, zoowel voor
diligences, voor hooiwagens als in het circus, op de markt, en wat niet al.

DE MOMENTFOTOGRAFIE.

Men herkent het paard van V. Adam behalve aan den gang, altijd aan het
arabische hoofd, met sterk brieschende neusgaten, en een min of meer concave
neus.
Van gelijke kracht als Adam is Raffet, (la Revue nocturne) Horace en vooral Carl
Vernet is voortreffelijk, maar in het verband van ons verhaal weinig belangrijk.
Zoo komen wij dan van de eerste op de tweede helft van de 19e eeuw, en vinden
door Sturgess en Giles eigenlijk den draf en den galop pas goed begrepen, naast
al de andere bewegingsvormen.
Ik begin met deze twee illustrators te noemen, omdat zij zulk een ontzachelijk rijk
materiaal leveren, in tijdschriften en boeken.
John Sturgess is bijv. prachtig in the Sporting and dramatic News van omstreeks
1880, men zie maar eens de illustratie bij de ‘Bagman's Story’ uit de Pickwick. ‘How
they tore along’, staat er onder; men vergeet het nooit meer, dat vierspan in den
nacht, evenmin als ‘Splintering the Buckets’ van Giles.
Dit is een der illustraties uit het dikwijls zoo vermakelijke boek getiteld ‘Driving’
by the Duke of Beaufort, en een 10tal andere ‘Sportsmen’ behoorende tot de upper
ten. Hoofdstuk XI is geschreven door Lord Algernon St. Maur, en heeft tot titel ‘Old
coaching days’.
Concurreerende coaches, zoo vertelt Lord
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DRAF EN GALOP VAN STURGESS.

Algernon waren de ‘Age’ en de ‘Royal William’ tusschen Londen en Oxford.
Zoo gebeurde het, dat de ‘Age’ het eerst aankwam om van paarden te verwisselen,
en de paardenknecht een reeks houten stalemmers op den weg plaatste van de
Royal William om de Royal William op te houden, maar Major Fane die mende, nam
de leidsels alle vier vast in de hand, legde de zweep er over, en stormde zegevierend
voorbij, de stalemmers in splinters achterlatend.
Sturgess en Giles zijn onovertroffen in ‘coaching scenes’ en meesterlijk in de
afbeelding van den draf en den gestrekten draf en gestrekt galop (bijna gelijk aan
de ren). Geheel bevredigend is ook de rijschool van Tom Drake ‘Ecole de cavalerie
de Saumur’, evenzoo vindt men draf, galop en ren volkomen juist weergegeven
door den geestigen Cecil Aldin.
Spraken wij hierboven reeds over de momentfotografie, om aan te toonen dat het
struikelblok bij de afbeelding van dravende paarden gelegen is in de moeilijkheid
om het gemiddelde te concipieeren van elkaar snel opvolgende indrukken, van
bijzonder belang is het, er op te wijzen welken invloed de momentfotografie zelve
op de afbeelding van het paard heeft gehad. Evenals vroeger blijkbaar veel naar
beeldjes is gewerkt, naar bronzen of gipsen modellen, gaf de momentfotografie
gelegenheid aan Jan, Piet en Klaas om tafereelen te stoffeeren met paarden, zonder
dat deze artisten ook maar ooit een paard hadden bestudeerd.
De vermakelijke resultaten van deze naar diefstal zweemende werkwijze vindt
men omstreeks 1900 en ook nu nog in vele tijdschriften, waarin men op illustraties
dikwijls paarden ziet afgebeeld, zooals het oog ze nooit kan hebben waargenomen,
maar
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G.D. GILES. SPLINTERING THE BUCKETS.

zooals de momentfotografie ze heeft vereeuwigd. De jaargangen van Graphic en
London News staan vol met deze komische prullen, die echter toch de vermelding
zeer waard zijn, als typisch historische bijzonderheid in ons relaas.

THE DEFIANCE (DE GALOP VAN STURGESS).

De goede paarden-teekenaars - Meissonier, Courboin, Détaille, Aldin, Caran
d'Ache, Breitner, Hoynk, Boutet de Monvel en andere werkelijke artisten - hebben
zich aan het hulpmiddeltje der momentfotografie natuurlijk niet vergrepen.
Zoo naderen wij het einde onzer beschouwingen. Willen wij nog een oogenblik
ons verlustigen in de herinnering aan veel schoons, dan dringen als vanzelf, tusschen
de Blue-Market races van Aldin, de Charge van Xaintrailles en de la Hire door van
Boutet de Monvel, en de gloedvolle veldslagen van Meissonier, Détaille en de
Neufville, de paarden van Caran d'Ache het meest op den voorgrond. ‘Sous l'autre
on criait: “Vive l'Empereur!” et la victoire était à nous’.
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Dit staat onder een prent in een extra nummer van ‘le Rire’ getiteld ‘La guerre à
travers les ages’. Werkelijk, de zware cavalerie van Murat vliegt daar door alle
andere voorstellingen heen, recht op u af. Maar wij zien ook met grooten eerbied
naar de harde werkers van wijlen Dupont, die voor ploeg en kar hun werk doen.

CARAN D'ACHE. VIVE L'EMPEREUR!!

De weemoed bij de beschouwing van deze zwoegende kameraden van de niet
minder hard ploeterende menschen, wordt tot smart, bij de gedachte dat ons deze
kunstenaar zoo jong is ontvallen.
Rest ons nog de beantwoording van de vraag, ‘worden de paarden in beweging
nu werkelijk goed afgebeeld, of is de afbeelding van heden slechts een phase in
eene ontwikkelingsgang?’
Zullen over een eeuw, de paardenteekenaars gemeten worden met dezelfde
maat, waarmede wij de 17e en 18e eeuwers hebben gemeten?
Ongetwijfeld heeft de juistheid van afbeelding een grens, en ik geloof dat wat de
afbeelding van het paard betreft, de grens al zeer is benaderd.
Juist het feit, dat de goede teekenaars niet onder invloed zijn gekomen van de
resultaten der momentfotografie, leert ons, dat de juiste afbeelding zal blijven, de
afbeelding van een gemiddelde, het gemiddelde van een groot aantal snel na elkaar
geobserveerde bewegingstoestanden.
Dat gemiddelde konden de artisten der 17e en 18e eeuw maar niet te pakken
krijgen, zoodat zij zich, óok bij de afbeelding van de
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P. DUPONT. ZWAAR WERK.

heftigste beweging, beperken moesten tot de daarin voorkomende momenten van
betrekkelijke rust. Victor Adam had in zijn hoofd zeer goede draf en
galopgemiddelden van de voorhand, en van de achterhand, maar die tot éen geheel
combineeren, was hem nog te machtig. Sturgess, Giles, Caran d'Ache, Hoynck,
Breitner, Meissonier, Cecil Aldin, hebben echter geen principieele verschillen meer,
zij geven ons de voor ons gevoel, juiste wedergave van het in beweging zijnde
paard.

GESTREKTE DRAF, ONDER INVLOED DER MOMENTFOTOGRAFIE GETEEKEND.
(TER REPRODUCTIE AFGESTAAN DOOR DEN KUNSTHANDEL GONST. GROLMAN, UTRECHT).
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Mozaieken,
r
door D . H.M.R. Leopold.
AULA DEI CLARIS RADIAT SPECIOSA METALLIS,
Inscriptie van paus Felix in Santi Cosma e Damiano te Rome.
Onder mozaiek verstaat men bij ons meestal een vloer, ingelegd met stukjes steen,
die allerlei figuren vormen. Uit de bij dit artikel afgedrukte platen blijkt al op het eerste
gezicht, dat ik hier vertellen ga van àndere mozaieken, die niet den grond, maar de
wanden van gebouwen versieren. En ik zeg er dadelijk bij, dat het materiaal, op één
uitzondering (fig. 1) na, niet steen is, maar glas, gekleurd glas, als van de kralen,
waarmee wij, toen we klein waren, speelden en voor coloriet voelende natuurvolken
hun kleederen en huisraad bont versieren.
Het is al in 'n kinderkralendoosje te zien hoe rijk de tintenschaal is, die men aan
glas meedeelen kan door het in vloeibaren toestand met kleurstoffen te vermengen,
maar men zal toch daaruit niet vermoed hebben, dat de onderverdeeling zóó ver
gaan kan als bereikt is in de nog steeds bestaande pauselijke ateliers, waar, naar
beweerd wordt, dertig duizend verschillende nuances - aan glas ot cement
meegedeeld - in voorraad worden gehouden.
Zooveel verschillende verven hebben de vaklieden, van wie ik hier de producten
ten deele bespreken ga, nooit gehad. Slechts bij uitzondering zochten ze de fijne
onderscheiden van verlichte of beschaduwde kleuren natuurgetrouw weer te geven.
Een zoo scherpe differentiatie als op de gezichten der heiligen, die de middelste
strook vormen van de wandversiering in de kerk Sant' Apollinare Nuovo te Ravenna
(fig. 9 en 10), waar men zeventien verschillende kleuren telde, is zeldzaam. Meestal
rekende men, dat de aanzienlijke afstand, waarop de decoratie gezien werd in de
groote gebouwen en de daardoor ook in het Zuiden ontstaande luchtperspectief,
d.w.z. de fijne sluier, die het stof en de waterdamp hangen vóór al wat ver is van
de oogen, de fel naast elkander staande elementaire kleuren tot harmonie zou doen
samensmelten.
De oorsprong van het glasmozaiek is tot nog toe niet met zekerheid bekend, maar
het is zeer waarschijnlijk, dat de kunst uit het Oosten kwam. De geglazuurde
tegelfriezen van de Assyrische paleizen - b.v. de bekende boogschutters in het
Louvre - en de overlevering, die aan de Pheniciërs de uitvinding van het glas
toeschrijft, schijnen vrij duidelijke aanwijzingen te geven. Van het Oosten is dan
deze kleurige versiering van binnenmuren overgegaan naar Alexandrië en daar in
gebruik gekomen, toen men begon baksteenen aan te wenden. Zoolang men namelijk
de tempels bouwde van gehouwen steen en de huizen optrok van ruwe blokken in
kalk gelegd, kreeg men òf een gladde oppervlakte, die, wilde men ze versieren,
gemakkelijk te beschilderen was, òf een te ruwe, die een zoo nauw luisterende
bekleeding als mozaieken niet toeliet. De baksteen daarentegen, die wel vlak is,
maar niet zóó glad, of een cementlaag vindt er houvast aan, leende zich uitstekend
tot bepleistering. En in 'n versche pleisterlaag is het gemakkelijk glasstaafjes vast
te steken, en zoo met onvergankelijk materiaal een kleurige decoratie te scheppen.
De kleine afgeknotte pyramiden kunnen evengoed als gepenseelde schildering het
beloop volgen van bogen en gewelven - ook eerst door het aanwenden van baksteen
mogelijk geworden. - Nu zou dit ook met kleine marmerstukjes, op analoge wijze in
een kalklaag vastgelegd, doenlijk geweest zijn, maar
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hierbij stuit men op een praktische moeilijkheid, waarop tot mijn verwondering geen
van de schrijvers, die ik over de mozaieken las, de aandacht heeft gevestigd. In de
musea, op de vindplaatsen zelf en ook nog heel vaak in moderne Italiaansche
gebouwen ziet men mozaiekvloeren en kleine wandversieringen van naast elkaar
gelegde stèèntjes. Al deze schilderijen in ‘marmer’ zijn gewoonlijk dof en vaal, maar
hun kleuren leven op, zoodra men ze nat maakt of met was bestrijkt. Dit wassen
van de vloer is in Italië nog in gebruik, maar de glans verdwijnt al heel gauw weer,
omdat onze schoenen de verhelderende laag wegnemen. We mogen echter
aannemen, dat in de oudheid de frischheid veel langer bleef, omdat men binnenshuis
blootvoets ging, hoogstens zachte sandalen droeg. Levendig bleven ook de kleuren
van de marmer-mozaieken, welke als bodem van fonteinen of grotten voortdurend
vochtig waren. Hoe prachtig onder een waterhuidje de steentjes glanzen kunnen,
ziet men b.v. in Palestrina, bij Rome, waar nog een deel van een antieke vloer in
een grot door een druppelende bron nat gehouden wordt.
Dus was het mògelijk, en om de mindere broosheid zelfs geraden, marmer te
gebruiken op den grond en aan de wanden zoover men die gemakkelijk bereiken
en vernissen kon; maar aan hoogere muren en gewelven, die slechts met trappen
en stellages te benaderen zouden zijn, liep men groot gevaar al heel spoedig door
de verwering de schittering te zien verdwijnen. Daar verkoos men het voor het weer
volkomen ongevoelige glas. Ook waar men in de buitenlucht een loodrecht of
gebogen oppervlak met niet verdwijnende bontheid wilde versieren, daar hielp het
glas uit de moeilijkheid.

1. NABOOTSING IN MOZAIEK VAN EEN SCHILDERIJ UIT DE 3DE OF 2DE EEUW VóóR CHRISTUS.

Figuur 1 en 2 lichten toe, wat ik hier betoogde. Het origineel van de eerste (No
167 in het Museum te Napels) is een reproductie in marmer - slechts voor enkele
kleuren, die men in steen niet vond, is glas gebruikt, wat men natuurlijk op de plaat
niet zien kan - van een schilderijtje van den Samischen kunstenaar Dioskoerides
(zijn naam staat links boven), die in de 3e of 2e eeuw voor Christus leefde. Het
kleine stukje - het is niet waarschijnlijk, dat de oorspronkelijke afmetingen veel
grooter waren dan die van het mozaiek, dat 44 bij 41,5 c.M. meet, omdat 't veel
gemakkelijker is in steen groote figuren te maken dan kleine - was blijkbaar zeer in
trek. In Pompei vond men niet alleen deze copie in mozaiek, maar ook eene (No
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1805 van den officieelen catalogus van het museum in Napels) in schilderwerk,
welke zelfs de lijst weergeeft. Beide dienden ter opluistering
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van een kamer en de geringe afmetingen bewijzen afdoende, dat het mozaiek,
evenals de copie al fresco, niet hoog aangebracht en dus gemakkelijk onder de
vernis te houden was.
Fig. 2 daarentegen, een tuinfontein uit een huis in Pompei, is geheel met glas
gedecoreerd. Hier had men te doen met recht opgaande en gebogen vlakken, direkt
blootgesteld aan de inwerking van zon en lucht, dus onmogelijk hetzij nat te houden,
hetzij met was te bestrijken. 't Kleine en niet heel kunstig vervaardigde fonteintje is
met enkele andere en 'n paar zuilen, eveneens in Pompei gevonden, het eenige,
wat ons een idee geven kan van de glasmozaieken uit de klassieke oudheid. Van
de reusachtige versieringen, die in paleizen, schouwburgen en badinrichtingen
schijnen te hebben bestaan, vertellen ons slechts de hier en daar op den grond
gevonden glasstaafjes en toespelingen van klassieke schrijvers. Wat verder te
bespreken zijn zal, behoort alles tot de Christelijke, en bijna uitsluitend tot de
kerkelijke kunst. Toch vindt ook deze, zooals alle kunst der middeleeuwen, en veel
van het latere, steeds weer haar uitgangspunt en haar bezieling in de bestudeering
der antieken en zal het, ofschoon van de glasmozaieken van dezen zóó weinig over
is, ons misschien toch gelukken enkele draden na te gaan, die het heidensche aan
het christelijke verbinden.
Hierbij kan de schilderij van Dioskoerides weinig helpen. Ze is namelijk niet
decoratief ter wandversiering gemaakt, maar een genre-stukje in zich zelf afgesloten,
een van de heel weinige, die ons een aanwijzing geven, wat de aan de bouwkunst
niet ondergeschikte klassieke schilderkunst was. We zien hier de perspectief ook
in den achtergrond, ofschoon zeer bescheiden, toegepast en zelfs in den steen de
krachtige penseelstreken weergegeven. Deze ‘picturale’ eigenschappen treffen we
in de mozaieken van later slechts zelden, omdat ze strijden met het doel dan
nagestreefd. Muren kan men niet behandelen met savante doorzichtkunde, tenminste
wanneer men ze als ruimtebegrenzing wil behouden. En dit is toch in groote
gebouwen hoogst gewenscht. Kleine vertrekken - als die der Pompejaansche huizen
- winnen in aantrekkelijkheid, als men de muren doet terugwijken, wijdsche kerken
daarentegen vragen een sterk geprononceerde, liefst tot den beschouwer naderende
wandbehandeling. Voor koepels alleen is schijn-architectuur dankbaar, omdat ze
die verruimt en verhoogt en meer doet gelijken op hun ideaal.... het hemelgewelf.
Daarom treedt in het Battistero degli Ortodossi te Ravenna (fig. 8) weer de
‘Pompejaansche’ - eigenlijk Alexandrijnsche - stuc-ornamentatie, overgang tusschen
perspectivische schilderkunst en architectuur met beeldversiering in relief, op,
waarvan ik 'n voorbeeld ter vergelijking geef uit de Stabianer Thermen van Pompei
(fig. 3). In deze drie staaltjes (fig. 1, 3 en 8) ziet men duidelijk de geheele ontwikkeling
van dit onderdeel der decoratie. De eenvoudige deurpost van Dioskoerides is in
Pompei geworden tot een volmaakt onlogische opeenhooping van bouwkundige
monstruositeiten, maar keert in Ravenna - aan het eind der klassieke periode - weer
tot de logica terug.
De wijze, waarop de kunstenaar de bekende schilderij in marmer weergaf, is niet
overal gelijk. Als men de afb. goed bekijkt, zal men zien, dat de groote kleurvakken
samengesteld zijn uit regelmatige, meest vierkante blokjes, maar de fijnere
penseeltrekjes nagedaan door steentjes af te slijpen juist in den verlangden vorm.
Dit procédé moet hoogst tijdroovend en kostbaar geweest zijn, en is alleen in marmer
toe te passen met de noodige fijnheid. Glas laat zich niet snijden of vormen naar
willekeur. Vandaar, dat de mozaiekwerker, die de gekleurde staafjes gebruikt, liever
afstand doet van scherpe détails en ook zijn lijnen maakt door een opeenvolging
van gelijk gekleurde vierkantjes of rechthoekjes, wat niet schaden kan, omdat zijn
voortbrengselen toch steeds in de verte moeten

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

27

2. FONTEINTJE IN POMPEI GLASMOZAIEK VAN VóóR 79 N.CHR.
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werken. Men ziet op fig. 2, hoe ook de oudheid zich heeft gevoegd naar de practijk.
Voorzoover ik weet, is men later daarvan slechts één keer afgeweken, en wel op
de rechthoekige mozaiekpaneeltjes in het schip van de kerk Santa Maria Maggiore
te Rome. Daar werden hier en daar onregelmatig gevormde glasstukjes gebruikt
ter grootte van het weer te geven kleurvakje, maar de voorstellingen zijn zóó ver
van den beschouwer verwijderd, dat deze de grofheid der werkwijze niet ziet, en
de donkere randen om de kleurige blokjes wegdenkt, als de loodlijstjes in
middeleeuwsche kerkramen. Alle overige glasmozaieken volgen den anderen weg;
voor details gebruiken ze alleen kleinere vierkantjes, maar schuwen niet breede
lijnen, die trouwens voor decoratief werk uitnemend passen.

3. MET STUC VERSIERDE WAND DER STABIANER BADINRICHTING IN POMPEI.

En de mozaiek-schildering wordt àl meer decoratief, omdat ze geroepen wordt
steeds grootere ruimten te versieren.
Hoe de heidensche kunstenaars het vraagstuk van de uitgestrekte muurvlakken
in wijde zalen, die begrenzing noodig hadden, hebben opgelost, weten wij niet,
omdat al hun scheppingen zijn verloren gegaan en we moeten ons dus beperken
tot het christelijke.
Het Christendom was oorspronkelijk een godsdienst van kleine luyden en eer
Konstantijn de Groote inzag, dat het staatsbelang eischte de hechte organisatie der
nieuwe religie, welke zelfs aan het politiek talent van een Diocletianus weerstand
geboden had, te sanctioneeren, hadden haar belijders zich niet geroepen gevoeld
in pracht met de ‘wereldlijken’ te wedijveren. Waar ze voor hun katakomben een
versiering verlangden, lieten ze door den eersten den besten verver eenige symbolen
van hun nog niet aan allen geopenbaarde leer, mooi of leelijk, naar 't viel, op den
gepleisterden wand zetten. De gedachte - de paradijsverwachting en de belofte van
eeuwige zaligheid -, die zij, de ingewijden, alléén lazen in de schijnbaar heidensche
of beteekenislooze zinnebeelden van den wijnstok, het anker, den visch, het
liefdemaal enz. was hun hoofdzaak.
Maar zoodra de ‘vrede van Konstantijn’ het nederig Christendom maakt tot
staatsreligie, machtig werktuig in de hand van den wereldheerscher, verandert zijn
standpunt tegenover de kunst geheel. De kerken, door den keizer op rijkskosten
gebouwd, dienen te gaan wedijveren met de pracht der heidensche tempels en
wereldlijke luxe-gebouwen. En toch, aan den anderen kant, verlangt het geloof, dat
ze er zich van onderscheiden. Dus moest een nieuwe serie van voorstellingen
ontstaan, welke de hoofdpersonen van de heilige geschiedenis der nieuwe religie
zou kleeden in nog grootere praal dan die van den vroeger aan den keizer en Rome
gewijden cultus en toch het gewijde dogma verkondigen. Daartoe waren reeds van
den beginne af natuurlijk de tafreelen van het Oude Testament, welke de nieuwe
leer voorspelden, en die van het Nieuwe aangewezen. Maar er bestond blijkbaar
bij de Christenen ook tòèn nog als in de eerste tijden een heilige schroom aan
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het oogenblik de heerschende geworden, naast haar bestond nog steeds het
mengelmoes der niet-Christelijke godsdiensten, wier mysteriën zoo sterk hadden
ingewerkt op de in Palestina zonder geheimzinnigheid ontstane ‘Messias’-leer,
nieuwe moraal van verlossing en vergeving van zonde, en wederkeerig door haar
waren beïnvloed. Ook waren de symbolen den geloovigen lief geworden.

4. SANTA COSTANZA BIJ ROME. VIERDE EEUW NA CHRISTUS.

In de druiveranken, waarmee heiden en christen gelijkelijk hun woningen sierden,
hadden ze steeds den wijngaard huns Heeren gevoeld, en zich overal waar die
ranken waren, nader bij de belofte van zaligheid geweten. Waar - als op 't
fonteinmozaiek uit Pompei (fig. 2) - de Alexandrijnsche liefde voor den
zegenbrengenden stroom den Nijl had afgebeeld met zijn eigenaardige wereld van
levende wezens, dacht de Christen aan het water des levens, d.i. den doop, die
een nieuw bestaan inleidt, aan de vier stroomen van het Paradijs, die de vier
Evangelisten verbeelden; Orpheus, wiens spel de dieren bekoorde, werd hun de
Goede Herder, die het schaapje droeg op den schouder en het in veiligheid bracht.
Waarom zouden ze onmiddellijk hun poëtische beschouwing der muurversiering
hebben opgegeven? Was het niet veel gemakkelijker de door vroegere kunstenaars
al aan de gewelven en wanden aangepaste onderwerpen weer te gebruiken? Profaan
waren die versieringen niet meer, sedert ieder Christen er den geheimen zin van
kende.
Het blijkt werkelijk zoo geweest te zijn. De oudste Christelijke mozaieken, waarvan
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fig. 4 een voorbeeld geeft uit de kerk Santa Costanza, die oorspronkelijk gebouwd
werd als mausoleum voor een dochter van Konstantijn den Groote, dus zeer kort
na den triomf van het Christendom, zijn nog heelemaal heidensch in hun uiterlijke
vormen. Het hier afgebeelde fragment van het tongewelf vertoont op witten grond
ter linker- en rechterzijde in mozaiek nagebootste ‘cassetten’, gewone
plafondversiering in den Romeinschen keizertijd, vakjes van verschillende vorm,
die evenals de figuurtjes er in, met mallen in den stuc der plafonds gedrukt werden.
Deze werkwijze leidde licht tot een herhaling van hetzelfde onderwerp; een
eenvormigheid welke hier de mozaiekwerker navolgde, ofschoon voor hem daartoe
geen reden bestond. Links ziet men voortdurend hetzelfde kopje en dezelfde ster
gerepeteerd.
Het middelstuk lijkt op het eerste gezicht even puur ornamentaal als de andere
paneelen, waarvan hier maar kleine stukjes afgebeeld zijn. De wijnstok is een van
de allergewoonste wandversieringen van den luchtigen Hellenistischen stijl, zooals
die in het wufte Alexandrië, de stad der levenslust, van genot en liefde, zich uitte
en vandaar zich verbreidde over de heele Romeinsche wereld. Alexandrië schepte
er behagen in zijne kunst te doen getuigen van zijn coquetterie, zijn exquis
savoir-vivre in alle opzichten. Aan huiswanden, versierd in Alexandrijnschen stijl zooals we ze in Pompei zien - fladderen, spelen de Amoretten, halen ze den
wijnoogst binnen, vermaken ze zich buiten, aan rivieren, op bosschen en bergen,
met allerlei boeren- en huiswerk, dat voor den stedeling slechts in ‘villégiature’ 'n
genot is.
Het Christendom dacht in den tijd, toen het zich nog een godsdienst vol mysteriën
en wonderen voelde, een leer van spoedige verlossing, niet aan het scheppen van
een eigen kunst. Het vergenoegde zich met de vormen van het heidendom, waarin
de ingewijden den geheimen zin alléén ontdekten. Den korten tijd, die het heden
scheidde van het toekomstig duizendjarig rijk - zoo dweepten de eerste Nazareners
- kon men rustig besteden aan de voorbereiding der ziel, zonder te denken aan
wereldsche pracht. Was niet het geloof in de nabij zijnde ‘opstanding’ zoo sterk, dat
men het zelfs onnoodig vond op de graven der geliefden den naam te schrijven; dat
men ze later merkte met 'n paar letters in roode verf, eerst na een tweetal eeuwen
van wachten er toe kwam marmerplaten met ingehakte opschriften te gebruiken?
De schilderingen der Katakomben - even als de ervan afhankelijke voorstellingen
op sarkophagen - zijn bijna zonder uitzondering symbolisch, als past bij een geheime
leer, die het ‘hier beneden is het niet’ predikte en ook het ornament - al was het in
vorm profaan - leende zich er uitnemend toe als beeldspraak te worden opgevat.
De bloemrijke taal van het Oosten, waarin de leer van Jezus werd verkondigd,
leverde overal de noodige vergelijkingen.
Zoo kon de Christen in iedere wijnrank, door een heiden als herinnering aan het
genot van den wijn of als een aansporing tot levenslust op een muur afgebeeld, den
‘wijngaard des Heeren’ zien, ja zelfs zinspelingen op den wijn van het Avondmaal,
op de ‘verkwikking’ van het paradijs, waarin de uitverkorenen zullen binnengaan.
En nog lang nadat de nederige, maar mystieke leer van hoopvolle verwachting
was geworden tot heerschenden godsdienst van een wereldrijk, in het Oosten zelfs
tot staatsreligie, hielden de kunstenaars vast aan de versiering met wijnranken, dan
een van de weinige overblijfselen van den vroeger zoo sterken schroom, door het
afbeelden van heilige personen in hun waren vorm te naderen tot den beeldendienst
van het heidendom.
Men weet, dat het type van den Christus eerst in de iconographie vastgelegd
wordt na den tijd der Katakomben. In de eerste eeuwen van het Christendom ziet
men den Heiland meest symbolisch voorgesteld als den ‘Goeden Herder’, een
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27. SAN CLEMENTE TE ROME; NA 1084.
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28. SANTA MARIA MAGGIORE TE ROME; 1294.

niet direkt gelukkig genoemd kan worden, was het blijkbaar ook van den arbeider,
die het mozaiek van Santa Costanza (fig. 4) maakte, de bedoeling den ‘Buon Pastore’
voor te stellen in den zinnebeeldigen wijnstok. Evenmin als de kop, die het midden
vormt van dit vak van het tongewelf, kunnen de naakte figuurtjes, die de trossen
plukken, ze vervoeren naar den wijnpers en daar ze met de voeten stampen, op
buitengewone geslaagdheid aanspraak maken. Men ziet hier de vaardigheid al even
sterk achteruitgegaan als in de beeldhouwwerken van denzelfden tijd. Wellicht
volgden de beste technici onverwijld het hof naar de nieuwe hoofdstad,
Konstantinopel.
In Santa Costanza zag men vroeger in de koepel een uitgebreide voorstelling van
een rivierlandschap met allerlei genrefiguurtjes, maar dit gedeelte der kerkversiering
is nog slechts uit teekeningen bekend, daar de oorspronkelijke mozaieken bij 'n
herstelling in de 17e eeuw verdwenen. Zoodoende moeten we om een parallel te
vinden met onze figuur 2, waar de onderrand van de apsis - de halve koepel, waarin
op een schelp de figuur van Venus ligt - wordt gevormd door een rivier vol visschen
en vogels, elders zoeken. In Rome, waar altijd de traditie van het verleden zeer
sterk gebleven is, vindt men den Alexandrijnschen Nijl, mèt zijn naakten stroomgod,
fladderende zwanen en eenden, ja zelfs de spelevarende Eroten, die op het
Pompejaansche fonteintje ontbreken, maar op allerlei Hellenistische en Romeinsche
muurschilderingen en ook op het koepelmozaiek van Santa Costanza voorkwamen,
terug in apsisdecoraties uit 't hart van de middeleeuwen, in San Clemente (fig. 27)
en Santa Maria Maggiore (fig. 28).
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6. SANTA RUFINA TE ROME; VIERDE EEUW.

Wel is de levendig gestoffeerde rivier op een smal strookje onder de hoofdpersonen
samengedrongen, maar wanneer men goed kijkt, ziet men, vooral in het koor van
Santa Maria Maggiore voorstellingen, als men op 'n mozaiek, grondig gerestaureerd
'n paar jaren vóór Dante Rome bezocht, niet zal hebben verwacht: visschende,
zwemmende, achter zwanen jagende naakte figuurtjes, gevleugelde Eroten, die
zeilen op schelp of dolfijn en een eerwaardig grijzen stroomgod rechts in den hoek.
Het is bekend, en uit deze stellige vingerwijzing naar den heidenschen tijd - toen
al duizend jaar verstreken - ook te besluiten, dat dit mozaiek een gedeeltelijke
hernieuwing en omwerking is van een dat tot de oorspronkelijke inrichting der kerk
in de vierde eeuw behoorde. Toen werkte de symbolische richting der
katakombenkunst in Rome nog zoo sterk na, dat de voornaamste plaats van het
heiligdom, de koornis achter het altaar, in haar halfkoepel slechts werd versierd met
den wijnstok. Ieder geloovige dacht daarbij aan het woord van het
Johannes-evangelie: ‘ik ben de ware wijnstok, en mijn vader is de landman.... ik
ben de wijnstok en gij de ranken’. Dat deze mozaiekdecoratie met ranken ook een
heidensch voorbeeld moet gehad hebben, bewijst niet alleen een fragment van een
vloer, dat men nog altijd in de Baden van Caracalla bewonderen kan, maar ook de
omstandigheid, dat ze in den tijd na Konstantijn wordt behandeld met een virtuositeit,
als men niet verwachten kan van een zelfstandige schepping in die periode van
verval der kunst. Van dit meesterschap over verdeeling en lijngolving geven de
beide genoemde voorbeelden - de
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9. SANT' APOLLINARE NUOVO TE RAVENNA; BOVENSTE RIJEN VOORSTELLINGEN VóóR, ONDERSTE
NA 526.

apsiden van Santa Maria Maggiore en San Clemente - geen juist idee. In het eerste
schijnt aan de ranken - voor zoover ze niet plaats maakten voor het groote
kronings-medaillon - veel veranderd te zijn, het tweede is ongetwijfeld geheel een
werk van na 1084, toen de vroegere kerk, die onderaardsch ten deele bewaard is,
verwoest werd bij den inval van den Noorman Robert Guiscard. Dat deze navolging
niet slaafsch is, bewijzen de overal ingelaschte figuurtjes in middeleeuwsch kostuum,
al zijn er ook nog hoornblazende en op dolfijnen rijdende eroten onder, en ook - wat
in direkt verband staat met de ‘rivier’ - de rij genrestukjes beneden. Alleen in het
midden bleef het ‘water des levens’ (Openbaring 22.1) behouden. Daar stroomen
de vier paradijsrivieren uit den traditioneelen berg. Aan hun vocht laven zich de
herten, die men telkens weer daar treft als symbool van de aan de levensbron
drinkende ziel. Ter weerskanten daarentegen is alles landleven, echt huiselijk
boerenbestaan, geworden. Men ziet er een meisje kippen voeren, een herder de
koeien, schapen en geiten hoeden, een gans, een slak, ja 'n wapentropee. Het
geheel dezer kleine schilderijtjes werkt als de miniatuurrand van een handschrift,
waaraan ook de lezende heiligen tusschen de ranken doen denken. De ranken zelf
zijn veel onbeholpener en stijver dan de oudste Christelijke kunst ze maakte en ze
b.v. nog over zijn in een van de zijkapellen van het Baptisterium van San Giovanni
in Laterano, die dagteekent uit de vijfde eeuw.
In deze kapel wordt de halfkoepel geheel door de ranken, die gestyliseerd zijn
als de klassieke acanthus, bedekt, slechts boven in
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10. SANT' APOLLINARE NUOVO TE RAVENNA; BOVENSTE RIJEN VOORSTELLINGEN VóóR, ONDERSTE
NA 526.

zitten een paar duifjes en staat een microscopisch lam met een bijna onzichtbaar
kruisje op den kop, maar geen menschelijke voorstelling van den vleesch geworden
God is er. In San Clemente hangt te midden van den wijnstok, die toch al Christus
voorstelt, nog de gekruisigde en naast hem staan Maria en Johannes de Evangelist.
In Santa Maria Maggiore zijn de wijnranken geheel teruggedreven door den
sterbedekten hemel, waarin Christus en de Maagd ten troon zitten, aangebeden
door heiligen, paus en kardinaal.
Er ligt een lange weg tusschen den schroom om zelfs in symbool den Zoon Gods
te verheffen tot de hoogste plaats van het Allerheiligste en de vrijmoedigheid,
waarmee daar naast den Hemelkoning en Zijne Moeder, door Hem gekroond,
levende kerkvorsten knielen.
Toch is er een tijd geweest, dat in het Sanctuarium de Zoon des Menschen nog
dichter stond bij de menschen zelf. Maar toen stelde de apsis het paradijs voor en
niet den hemel.
Deze paradijsvoorstelling sluit direkt aan bij de katakombenkunst, die de wereld
loochent, het rijk der verwachting alléén gedenkt. En zij vindt haar uitdrukking ook
in de na Konstantijn gebouwde kerken, want, ofschoon dan de maatschappelijke
positie van de kerk geheel verandert, blijven toch de oude opvattingen nawerken,
en wel voornamelijk in het Westen, in Rome, waar na de verplaatsing van de
rijksregeering naar het Oosten, de bisschop al meer en meer zelfstandige macht
verkreeg en de lagere volksklasse de overheerschende werd, nu het geheele hof
weg was naar Konstantinopel. Straks zullen we de voorbeelden van dit uitsluitend
Romeinsch symbolisme bespreken. Eerst - naar tijdsorde - komt 'n andere strooming.
(Wordt vervolgd).
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Bamboekokers van Loewoe,
door C. Spat.
Langs de diep landwaarts indringende baai van B o n e of B o n i , de zuidelijke van
de drie groote inhammen van C e l e b e s , deels nog langs de Westkust van de golf,
ombuigende langs de Noordkust en een groot deel van de Oostkust er van in beslag
nemende, ligt het inlandsche rijk L o e w o e . Het is ongeveer zoo groot als Nederland
en vormde vroeger een der machtige staatjes van de Boegineezen. Bij de nieuwe
administratieve indeeling van het Gouvernement van Celebes en Onderhoorigheden
werd L o e w o e een afzonderlijke afdeeling. Het inlandsch zelfbestuur bleef er
gehandhaafd, doch werd onder dadelijk toezicht geplaatst van een
Assistent-Resident, wien als standplaats de nederzetting P a l o p o werd
aangewezen.
De inheemsche bevolking bestaat uit B o e g i n e e z e n en T o r a d j a ' s. De
eersten vormen de heerschende klasse; zij bewonen de kustlanden en zijn ook
meer landwaarts aan te treffen in alle grootere nederzettingen. De Toradja's wonen
meer in het binnenland, in het bijzonder aan de Noordzijde. T o r a d j a is een
samentrekking van t o r i a d j a , d.i. letterlijk mensch van het binnenland. De Toradja's
zijn dus de bovenlanders, de bergbewoners.
Onder deze bovenlanders van Loewoe zijn er vele, die zich groote vaardigheid
hebben eigen gemaakt in het versieren van bamboe. Overal waar bamboe groeit,
wordt dit nuttige gewas gebruikt tot allerlei doeleinden. Men maakt er zoowel bruggen
van als kleine voorwerpen tot huishoudelijk gebruik. Een uitvoerig overzicht, waarin
zoowel de plant wordt besproken als de verschillende bewerkingen, welke het
materiaal dat zij oplevert ondergaat om het te benutten voor de vervaardiging van
woning en huisraad, kleeding en sieraden, wapenen en muziekinstrumenten, enz.,
enz., geeft het Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem, No. 43, waarin ook
*)
de versiering van bamboe is behandeld en toegelicht met tal van afbeeldingen . In
dit meer uitvoerige geschrift zijn de bamboekokers van de Toradja niet afzonderlijk
genoemd, terwijl slechts ééne, en lang niet de best geslaagde, afbeelding in het
boek een denkbeeld geeft van hunne versieringsmotieven; en zulks niet zonder
reden, want de kunst om bamboe te versieren wordt elders in den archipel met meer
succes beoefend. De Toradja's zijn veeleer geduldige knutselaars dan artiesten.
Toch is het resultaat, dat zij bereiken, lang niet onaardig en het loont de moeite hun
werk meer dan oppervlakkig te bekijken.
Er bestaan verschillende methoden om een teekening te maken op het harde
bamboe. De oudste manier is branden; jongere methoden zijn krassen of griffen,
snijden en inleggen. Door inbranden verschijnt de teekening in een donkerbruine
kleur op de grondkleur van het materiaal. Een ingekraste teekening komt eerst
behoorlijk uit als de lijntjes donker zijn gemaakt. Men doet dit met een zwarte
kleurstof, ook wel met was, welke niet houdt op de steenharde opperhuid, maar wel
op de plaatsen waar deze is weggekrast. De teekening komt dus iets, zij het ook
heel weinig, dieper te liggen dan de grond waarop zij is aangebracht. Door uitsnijden
verkrijgt men de teekening en relief; want bij deze bewerking spaart men de figuren
uit en verdiept het fond, waarop later de kleurstof wordt aangebracht. In hunne licht
gele kleur steken de uitgespaarde gedeelten dan heel duidelijk af tegen den donkeren
grond. Wil men een gekleurde teekening even hoog hebben als

*)

Bamboe in Nederlandsch-Indië, door J.A. Loebèr Jr., 1909.
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de omgeving, dan moet men zijn toevlucht nemen tot inleggen; want de kleurstof
dringt niet in de opperhuid van de bamboe, maar blijft er op liggen; en bij dagelijksch
gebruik zou een op de epidermis aangebrachte kleurenteekening spoedig afslijten.
Door het te versieren voorwerp uit te snijden en de holte weer aan te vullen met een
stukje hout (arènhout), kan men een donkere
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teekening verkrijgen, welke weinig of niet uitslijt en niet hooger en niet lager ligt dan
de grond, welke haar omgeeft.
De Toradja's verdeelen het te versieren oppervlak der bamboekokers in vakken,
waarin zij de teekening krassen; de vakken zijn van elkaar gescheiden door randen
of lijsten, die ingesneden worden als zij loodrecht staan op de beschrijvende lijn van
het cylinder-oppervlak, doch ingelegd indien zij de beschrijvende lijn volgen. Het
ingesneden lijstwerk verdeelt den geheelen koker in eenige cylinders; het ingelegde
verdeelt deze cylinders in sectoren; wordt het oppervlak ontwikkeld, dan ontstaat
een rechthoek, welke door verschillende lijnen verdeeld is in kleinere rechthoeken.
Hun aantal, gemeten langs de hoogtelijn van den koker, is afhankelijk van de lengte
van het voorwerp; in de andere richting is hun aantal zes, zelden meer en nooit
minder. Van deze zes vakken worden er dan drie versierd, en tusschen de versierde
blijft telkens een vak blank, behoudens een driehoek, de t o e m p a l , die aan bovenen aan onderkant wordt geteekend.
De versierde vakken hebben een breedte gelijk aan een zesde deel van den
cylinder-omtrek. Naar gelang van de figuren, welke men er op wil teekenen, wordt
de hoogte anderhalf of twee maal zoo groot genomen
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als de breedte; bij uitzondering even zoo groot. Het aantal cylinders, waarin de
geheele koker door het lijstwerk wordt verdeeld, hangt dus niet alleen af van de
lengte van het voorwerp, doch ook van de dikte.
De blanke vakken, tusschen de versierde in, schijnen veel smaller te zijn dan de
beteekende; dit komt wijl de lijsten, die volgens de beschrijvende lijn de vakken van
elkander scheiden, in de blanke vakken geteekend worden, daar dus van worden
afgenomen. Het blanke vak plus de lijsten aan weerszijden is even breed als het
versierde vak.
Wisselen in één cylindrisch deel van den koker blank en vol elkander af, dezelfde
afwisseling wordt aangebracht in de lengte-richting; een blank vak in den eenen
ring ligt tusschen twee versierde vakken van de aansluitende ringen, doch de ringen
in hun geheel zijn door lijstwerk van elkaar gescheiden.
Het bepalen van het aantal ringen, dat op een koker dient te worden aangebracht,
van de breedte der tusschenliggende lijsten, zoodanig, dat aan boven- en ondereinde
van den koker nog slechts een smal strookje onbeteekende bamboe overblijft, moet
voor deze eenvoudige werklieden een niet zoo heel gemakkelijk op te lossen
vraagstuk zijn. Doch al hebben ze geen planimetrie geleerd, de praktijk schonk hun
toch goede meetkundige begrippen; zoo weten zij, blijkens de gewone teekening
op de deksels der kokers, heel goed dat de zijde van een regelmatigen zeshoek
gelijk is aan den straal van den omgeschreven cirkel, al zullen ze misschien niet in
staat zijn deze stelling behoorlijk te formuleeren.
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De afscheiding tusschen de vakken, in de richting van de beschrijvende lijn,
bestaat uit een zwaren of breeden zwarten band, aan weerszijden begrensd door
een smalle blanke lijn. De bedoelde zwarte band wordt ingelegd. Men maakt daartoe
eerst een uitholling die op zijn hoogst een paar milimeter diep is, en vult de opening
weer aan met een stukje arènhout. Het ingelegde stukje past zoo nauwkeurig, dat
na het kleuren de zwarte streep op de opperhuid van den koker schijnt geteekend
te zijn. Door sterke verandering van temperatuur springen echter de ingelegde
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stukjes dikwijls los; ze zijn niet vastgelijmd, maar moeten op hun plaats blijven door
juiste aansluiting.
Het lijstwerk, dat loodrecht op de beschrijvende lijn staat, is gewoonlijk meer
samengesteld. Elke lijst bestaat uit eenige
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smalle strooken of ringen, van elkaar gescheiden en aan boven- en onderkant
begrensd door een blank strookje. De versierde ringen vertoonen een doorloopende
slingerlijn of een lijn van aan elkaar sluitende ruitjes, welke men uitspaart door aan
boven- en onderkant kleine driehoekjes uit te steken. De uitgestoken tandjes hebben
de gedaante van een rechthoekigen of van een gelijkbeenigen driehoek. Door ze
op den goeden afstand van elkaar te plaatsen en te zorgen dat de toppen der
driehoeken behoorlijk passen in de ruimten tusschen de tanden der overstaande
rij, wordt een regelmatigeslingerlijn uitgespaard, welke zich scherp afteekent, zoodra
de uitgestoken gedeelten donker zijn gekleurd; men zie de figuren. Door het uitsteken
boven en onder van gelijkbeenige driehoekjes, die twee aan twee den top in hetzelfde
punt hebben, worden ruitjes uitgespaard. In de afbeeldingen zijn deze randen
duidelijk te onderscheiden: de lijn met ruitjes ligt in het midden van een strook
lijstwerk.
Aan boven- en onderkant van den koker wordt wel een breedere rand aangebracht.
De meest gewone versiering daarin bestaat uit een rij van regelmatig naast elkaar
geplaatste gelijkbeenige driehoeken, de zoogenaamde t o e m p a l , een
versieringsmotief dat bij zeer vele volken van den Indischen archipel bekend en
geliefd is, en dat wellicht ontleend is aan de bamboeplant zelf, nam. aan de jonge
uitspruitsels. Doch een breede rand krijgt ook wel een teekening, die een meer
geoefende hand vereischt, n.l. een zich telkens in dezelfde richting vertakkende en
opgewonden spiraal, een motief dat wel niet oorspronkelijk zal zijn, maar van
vreemde volken overgenomen.
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De boven bedoelde blanke vakken, welke voor een behoorlijke afwisseling van
kleur zorgen tusschen de versierde vakken met hunne donkere teekeningen, dragen
ook boven en onder een toempal-figuur. Hoe verschillend de andere vakken ook
beteekend mogen zijn, de daartusschen gelegene zijn altijd eender, bij alle
bamboekokers der Toradja.
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Verreweg de meeste teekeningen in de versierde vakken zijn terug te brengen
tot naast elkaar gelegen ruitjes of vierkantjes. Een enkele maal wordt het geheele
vak effen gekleurd door arceering; doch veel meer houdt men van een soort mozaiek,
waarbij donkere en lichte ruiten, vierkanten of drie-
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hoeken elkaar regelmatig afwisselen. De verdeellijnen zijn dan over het geheele
vak doorgetrokken. Men kan reeds heel wat variatie in de teekening brengen, door
die lijnen niet door te trekken, maar op een bepaalde wijze te onderbreken; terwijl
nog meer afwisseling wordt verkregen door tevens de afstanden der lijnen onderling
om de andere kleiner en grooter te nemen. In de op die wijze verkregen figuren
wordt dan dikwijls het effect nog verhoogd door verschil van kleur in de arceering.
Een geheel ander aanzien krijgt de teekening, als om de zijden van vierkanten
gebogen lijntjes worden aangebracht; het motief zou ontleend kunnen zijn aan een
bloem met vier blaadjes; duidelijker komt zulks uit als de gebogen lijntjes telkens
om een diagonaal van het vierkant worden geteekend. Het verdient de aandacht,
dat zulke gebogen lijntjes vier aan vier een cirkel vormen, beschreven om een
vierkant. Waarschijnlijk is door de teekenaars echter niet aan den cirkel gedacht,
maar is de bedoeling enkel geweest een eenvoudig bladornament te construeeren.
Als men de teekeningen op de bamboekokers nauwkeurig beziet, is duidelijk te
bemerken, dat de gebogen lijnen één voor één zijn geteekend om de rechte, zonder
het doel, mogelijk niet eens met de wetenschap, dat zij vier aan vier een cirkelomtrek
zouden vormen.
De hier aangegeven patronen moeten, als zij zuiver zijn geteekend, aan zich
zelve kunnen aansluiten, boven- aan onderkant, de rechterzijde aan de linker-, en
omgekeerd. Ze zouden dus kunnen dienen als figuur tot het bedrukken van stoffen
met een zich telkens herhalend en aansluitend patroon, zooals op behangselpapier,
vloertegels, enz. Doch niet altijd is dergelijke aansluiting mogelijk; o.a. niet bij een
veel voorkomende teekening, welke bij oppervlakkige beschouwing kan doen denken
aan een onregelmatige combinatie van minder juist geteekende swastika's. Wordt
deze combinatie goed uitgevoerd, dan zijn bijzonder mooie teekeningen van
swastika-figuren te maken, waarin tallooze variaties zijn aan te brengen door kleine
wijzigingen in stand en vorm van het hoofdmotief. In Chineesche tempels op Java
zijn er verschillende, die zeer goed zijn uitgevoerd.
Het geheele effect, hetwelk door de geduldige bamboe-teekenaars wordt bereikt,
is te zien aan de bij dit opstel gevoegde afbeeldingen van een paar ontwikkelde
oppervlakken. Ze zijn zoo accuraat mogelijk overgenomen en geven een duidelijk
beeld van het origineel, met dezelfde fouten en onzuiverheden, als op de kokers
zijn aan te wijzen.
De sluiting wordt zelden gemaakt als een overschuivend deksel, zooals bij één
der afgebeelde kokers, waarvan de deksel een breede rand met toempals vertoont,
opgesloten tusschen de gewone randjes. Meestal draagt de koker onder en boven
een nauwkeurig sluitende stop, van hout of van een stukje kalebasschil. De stop
die als deksel dient heeft in het midden een gaatje, waardoor een bundeltje draden
worden gestoken. Aan de binnenzijde is in die draden een knoop gelegd, aan de
buitenzijde zijn er veelal een paar gekleurde kralen aan geregen. In deze stoppen
wordt nog een versiering gesneden, welke meestal een regelmatigen zeshoek te
zien geeft, die dan naar gelang van de grootte nog meer of minder uitgestoken
lijntjes of vakjes heeft.
Het versieren van bamboe komt bijna overal in Ned. Indië voor; maar elke
volksstam, zelfs haast elke familiegroep, versiert het kostelijke materiaal op eigen
wijze. De lust om zulk een tijdroovenden arbeid aan eenvoudige gebruiksvoorwerpen
te besteden, kan wel bewijzen, dat voor deze menschen de zegswijze, dat tijd geld
zou zijn, geen waarheid bevat; maar hij getuigt niet minder van goeden smaak en
gevoel voor kunst.
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Het lentefeest
door Jeanne Reyneke van Stuwe.
Wij zullen samen 't feest der lente vieren,
Nu 't argelooze blauw des hemels spant
Zijn wijde schoonheid over 't bloeiend land,
En bloesemen van al de takken zwieren;
Nu 't volle vuur van 's voorjaars zonnebrand
Versmelt tot zilver 't water der rivieren,
En roode tulpen 't vlakke veld versieren,
Nu gaan wij beiden lachend hand in hand.
En als wij gaan, bestrooid van bloesemvlokken,
Die kerselaren sneeuwen op ons neder,
En 'k zie in 't licht uw blonde hoofd geheven,
Onwederstaanbaar tot de zon getrokken,
Dan voel 'k den wensch me ontwellen, warm en teeder:
Dat 'k altijd, áltijd u geluk mag geven....

's-Gravenhage, 6 Mei 1912.
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Verzen uit het boek ‘Jeugd.’
door Frans Bastiaanse.
I.
Want waar uw schat is...
Ik heb altijd het gouden zonnebranden,
Zeilende wolken in een zee van licht,
Vogels die varen vrij naar verre landen,
Zoo vrij van de aarde en menschelijke plicht,
Ik heb altijd de bloemen en de boomen
Meer dan de menschen en hun woon, de stad,
Ik heb altijd de bosschen en de stroomen,
Hun vrijheid, om de vrijheid liefgehad.
Maar somtijds toch, dat ik mij liet weerhouden,
Ook als de zomerzon mij riep te veld,
Ook als ik wist, dat vogels zingen zouden,
Waar vrijheid lokte met haar zoetst geweld.
Ja, dan het meest, als boven grauwe bogen
En beitelbloemen van den koelen dom,
Met klare lentelichtpracht naar den hoogen,
De zon, ten blauwen hemelkoepel klom.
't Was, als daar, toen nog in de donkre kleeren
Van halve weeze, om vaders dood in rouw,
Mijns harten teerst en allerdiepst begeeren
Mee met de menigt trad naar 't kerkgebouw.
Hoe dikwijls steeg er dan naar die gewelven
Geweld'ge dreuning van het orgel op,
En voelde ik als een vreugdlied in mij zelven
Den rythmus van mijn eigen harteklop.
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O! oogenblik om nimmer te vergeten,
Wanneer de laatste galm van 't orgel zweeg
En er een Zaligheid, een ongeweten
Dat zij op aard was in mijn ziele zeeg;
Wanneer nog éven klank, géén klank meer, zweefde
Hoog in 't gewelf, en vloeide in stilte heen,
En ik zag, van al wat er om mij leefde,
Eén al te aanbiddelijk gelaat alleen....
Maar altijd bleef er, voor mijn oog verborgen,
Haar aanzicht niét, maar blik, die 't schoonheid schonk,
Totdat, een teederlichten zomermorgen,
Na zang en orgelspel, in 't kerkruim klonk
Het woord, dat door alle eeuwen heen zal spreken,
Gelijk het eeuw aan eeuw gesproken werd:
Laat niet uw ziel der schatten schat ontbreken,
Want waar uw schat is, daar zij ook uw hart.
Toen, - dank den man, die wondre woorden sprekend,
Als myrrhe geurend en als wyrook zoet,
Al werd er, wat dat woord dáár heeft beteekend
Door ons, maar niet door wie ze sprak, vermoed Toen heeft zij de oogen tot mij opgeslagen
- Haar schat en hart een schuilplaats toegekend,
Die veilig zijn zou tot het eind der dagen En.... heeft ze niet meer van mij afgewend.
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Plus blanca es que Elena, belazors
que flors que nais.
ARNAUT DE MAROILL.

II.
Zoo mijn ziel een zang kon zingen,
Die haar wezen waardig was,
'k Wilde voor de liefste dingen,
Dat zij dan mijn woorden las.
Maar mijn woorden zijn veroordeeld,
Daar 'k in alles wat ik schrijf
Bij mijn onnavolgbaar voorbeeld
Met mijn beeld ten achter blijf.
Oogen, groote, lichtende oogen
In wier diep ziels wonder leeft,
Wát verklaart er hoe bewogen
Mij die glans des hemels heeft!
Breede vloed van donkere haren
Langs den ranken rug gedaald,
Wie zal weten hoe zij waren
Door de zomerzon bestraald;
Wie zal weten hoe zij dekten
- In der nachten schemerschijn Wat het diepst verlangen wekte
Dat er in een hart kan zijn?
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Slanke handen, blanke handen,
Koel als sneeuw en warm als bloed,
Wie gevoelt hóe gij deed branden,
Rustig maakte en zette in gloed?
Stem en lach van timber teeder
Als het kweelen van de spreeuw,
Die in Februari weder
Groet de Lente door de sneeuw,
Stem en lach zing gij dan éven
Van dat schoon de vreugden uit,
Gééf, wat ik niet zelf kan geven,
Aan mijn woord uw jeugdgeluid,
Dat, - kon ik geen leven beelden,
Zóó dat het háár waardig zij Toch mijn rhythme komt in weelde
Van geluidspracht u nabij.
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Isola Bella,
door Emma van Burg.
I.
In de lichtlooze op 't Noorden gelegen voorkamer van de woning zijner ouders was
Jan Duinker nog aan zijn kleeding bezig. Hij keek nog eens in 't gebarsten grijsbepikte
spiegeltje dat naast de bedstee hing, zette zijn hoed Zondagsch-scheef op zijn hoofd
en trok weer zijn boordje goed. Onrustig was hij, net als toen hij gedoopt zou worden.
Vanavond ging hij naar Den Burg om Grietje Raven te kermis te vragen.
Zijn moeder was er op tegen, dat hij Grietje vroeg, iedere dag was zij er over
begonnen. Ze zat in de keuken - hij zou maar vóor uit gaan. Hij ging de kamer uit;
de vermolmde gangvloer kraakte, hij trok aan de voordeur die haast altijd vast was
en erg klemde - nog eens, en nog eens - ze schoot open en hij viel bijna achterover
- de deur dicht, met groote stappen door 't land, over 't hek.
Het plaatsje van zijn ouders lag bijna boven op de Hoogte, die op Texel halfweg
tusschen Den Burg en Oudeschild ligt. Jan liep de stoffige Schilderweg langs; achter
hem lag nu de Hoogte: fluweelig-groen in de avondzon 't hellend weiland, met er
op verspreid de zwarte schuurtjes en nieuwere huisjes van lichtroode steen. Schaduw
al op de weg en de laag-liggende weilanden aan weerskanten, die wijd zich
uitstrekten tot de grijze vernevelde horizon: alom langgerekt-klagend geblaat van
schapen, dat 's avonds zoo anders klinkt dan overdag. Van de boomen in Den Burg
voor Jan uit gloeiden de toppen nog in warm licht.
Jan liep naar Grietje. Een breed gebouwde jongen was hij, die daardoor korter
leek dan hij was. Door de zon was zijn regelmatig gevormd gezicht egaal-bruin
verbrand, en zijn vlasblond haar nog lichter geworden; heel lichtblauwe oogen had
hij.
Jan Duinker zag Grietje Raven het allerliefste en allermooiste meisje, en wilde
haar. Van dat hij op school ging af had hij van haar gehouden. Dikwijls wachtte zij
op hem, en dan bracht zij hem een stuk het Hoornderend op - daar woonden zijn
ouders toen. Na de schooljaren had hij haar minder vaak gezien - nu kwam hij alleen
op marktdag geregeld aan Den Burg, en 's Zondags als er kerk was en een enkele
keer meer. Haar moeder riep hem dan meestal binnen voor een koppie. En als er
aan Den Burg 't een of ander te doen was kwam hij ook, en altoos danste hij met
Grietje. Op zoo'n feest dronk hij soms veel, en werd wild-druk.
Verleden jaar zomer was Grietje ziek geweest. Anders had hij haar toen al te
kermis gevraagd, ze was toen zeventien.
Met haar moeder, een weduwe, woonde Grietje in de Weverstraat, naast de
bakkerswinkel van Vlaming, een huis voordat men aan de Parkstraat kwam. Jan
opende de deur; hij hoor Grietje luid-op doorzingen in de voorkamer, klaarblijkelijk
zonder zijn komst te merken. Zijn hart en zijn slapen klopten snel terwijl hij zijn
voeten stond te vegen; langzaam deed hij de kamerdeur open. Grietje's zang brak
af: schuin tegenover hem stond 't kleine jonge meisje, in 't licht dat viel door 't raam
op haar gevuld-blozend jong gezicht, op 't blond-krullend rijk-welvendopgemaakte
haar als een lichte lijst er om heen. Ze had haar beste goed aan, en leek een
dametje.
‘Hé dag Jan, gaan zitte zeg,’ zei ze verrast, met een lach - dadelijk schoof zij een
stoel aan.
Hij zette zich op 't randje. Zijn eerste woorden kwamen er schor-onverstaanbaar
uit.
‘Ik kwam vrage Grietje - of jee met mee kermis soo wille houwe.’
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Grietje keek op - ze sprak vlug en op een toon van verontschuldiging. ‘O Jan 't
spiet me veur joo, maor ik heb al met Jaap Kortenhoeven afsproken.’
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‘Jaap Kortenhoeven.... wat jongen is dat?’
‘O ken je'm niet? Hee het eerder an 't Skil woond, drie maand leje is-t-ie bee
Vlame in de bakkeree kommen. 't Is een neef van Marriebuur.’
‘Dan gaan ik maar. Dag Grietje.’
‘Dag Jan. 't Spiet me heusch voor joo.’ Ze liet hem uit.
In de keuken van haar huis zat vrouw Duinker aan een blok voor een sprei te haken
- Zondag-bezigheid - dan rustte 't andere werk. Zij was boos omdat Jan nou zeker
toch Grietje Raven was gaan vragen.
't Was een forsche vrouw van nog gave kracht - geen een grijs haar. Haar man,
die zelden sprak, zat in een hoek van de keuken waar 't al donkerder werd. Naast
Aris Kooiman haar vrijer zat stijf-rechtop hun dochter Naantje, een groote blonde
meid.
‘Hei-je na De Burg weest?’ vroeg vrouw Duinker dadelijk toen Jan de keuken in
kwam.
‘Ja,’ snauwde hij.
‘Heb je een blauwtje loopen?’ vroeg Aris, tegen zijn meisje aanleunend.
‘Verrek’.
‘Jan da's een lillik woord dat uwe deer zeit. En weer is dat nou allegaar voor omdat Grietje Raven uwe bedankt het - dat fiend ik nou toch niet waardig. As uwe
dut keer met kermis uut wil, fraag dan An Imme Knol es, misskien het die nog wel
gien kermisvreeër’,
Vrouw Duinker zou het zoo aardig vinden als Jan met Anne Imme ging, dat was
een dochter van een overleden viendin van haar, en een ijverig meike. ‘Kom Jan,
dat deed ik dan maar,’ zei ze.
In de loop van die week vroeg Jan Anne Imme.
Toen Grietje de voordeur achter Jan dichtgedaan had liep ze op een holletje naar
de keuken.
‘O moeder Jan Duunker het mee te kermis fraagd.’ Vrouw Raven keek op,
glimlachend met oogen en mond: ‘Nou nou.’
‘Ik zei teuge him dat ik met Jaap ging, en deer wier hee dan zoo stil van,’ zei
Grietje, zittend nu, met een lach omlaag ziende. ‘In kort het hee nog teuge Reijer
Keyser seid dat ik was 't mooiste meike van Tessel.’
‘Grietje uwe heb him toch zeker gnap bedankt? Uwe mag die jongen niet lillik
behandelen, hee het altoos aardig met uwe weest.’
‘Jan Duunker - jasses,’ zei Grietje.
De twee gingen naar 't net gemaakte voorkamertje. Vrouw Raven schoof een
stoel in 't hoekje bij 't raam: zoo daar moest Jaap zeker maar zitten.
‘De koffie is klaar - was Japie d'r maar,’ zong Grietje. ‘Deer hei-je 'm,’ zei vrouw
Raven.
Jaap had, met zijn groote gestalte langs 't raam gaand, even 't vertrek verdonkerd;
nu veegde hij zijn voeten. Grietje kwam in de kamerdeur en stak hem met een lach
op 't gezicht haar hand toe: dag Jaap, en vrouw Raven achter haar: dag Jaap.
't Vertrek leek klein en laag nu zijn lang lichaam daar in stond. Hij begroette
opgewekt, met zijn basstem. Vrouw Raven liep naar de stoel in de hoek: ‘kiek gaat
uwe hier nou es sitten ouwe.’ Toen zaten ze alle drie. Grietje naast haar kermisvrijer,
vrouw Raven tegenover de twee bij 't andere raam.
‘Nou hoe is 't met de skrik van vanochte Jaap?’ vroeg vrouw Raven. ‘Kriestelijk
hoe dorst uwe ok, met zoo'n stout peerd. Hoe ken uw oome Gerriet zok zoowat
goedfienden - wel foei wat verskoot ik.’
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‘Zee konne dat bliksemsche beest niet mannen,’ zei Jaap. ‘Ik docht: ‘verdoemd
ik zel es kieken laten dat ik heulie de baas ben.’ Zijn oogen schitterden.
‘Oe mensch docht ik, aans leit-ie verpletterd op de street, zei vrouw Raven.
‘Goddank dat 't goed afkommen is.’
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Vrouw Raven ging weg, naar de jarigheid van een nicht. 't Was een degelijke Jaap
Kortenhoeven hoor, praatte ze daar zittend, de heele bakkerij van Vlaming dreef
toch maar op zoo'n jongen van twintig.
In de kamer was 't heelemaal donker geworden. Jaap had de arm om Grietje's
middel geslagen, zijn hoofd hing tegen haar schouder.
‘Ik wil joo gien Sundag missen,’ zei hij. ‘Zes weken na 't sukelaadje, en dan begin
ik weer veur Sunterklaas.’ Hij lachte. Grietje zag de feestelijkheden: kermis, op de
rij naar de Vuurtoren, 't chocolaadje - die zou zij meemaken, met Jaap - heerlijk.
't Was een prachtige nacht buiten toen zij in de deur afscheid stonden te nemen.
‘Ik mot er nog ientje hewwe,’ zei Jaap, en zoende Grietje. Toen ging hij, lachende
achteromziend. Grietje wou de deur dicht doen, maar hij was er weer - een harde
duw, en schaterend stond hij in de gang.
Toen hij ten slotte weg was, 't buurhuis in, ging Grietje naar binnen. ‘O wat een
heerlijke eevend, een om nooit te vergeten,’ praatte ze hardop in zichzelf, snel.
Jaap en Grietje zaten weer te schemeren, leunend tegen elkaar aan. Buiten kwam
telkens Zondagavond-voetengestap van menschen naast elkaar aanklinken naar 't
raam toe, dan even er langs met helderhoorbaar erbij gepraat. Vrouw Raven keek
door 't raam, zei af en toe wat over de voorbijgangers, waarop de twee niet
antwoordden.
De buitendeur werd opengedaan. ‘Maggewe d'r in kommen?’ riep een heldere
meisjesstem. ‘Bluuf assebluuft weg,’ schreeuwde Jaap, Grietje om 't middel houdend,
van zijn stoel, ‘wee kenne 't hier best hewwen.’ 't Meisje stond al op de drempel: ze
had een blozend gevuld toch fijn gezicht met donkerblauwe oogen, haar vormen
waren gaaf-rond, gezond-dik zag ze er uit. Over haar schouder keek een lang flets
jongensgelaat.
Vrouw Raven stond dadelijk op en schoof twee stoelen aan tafel, met een
opgewekt gezicht. ‘Kiek es Bet en Reyer, as jelie nou es hier zitten gaan. Grietje ik
most nog maar een koppie poeier maken.’
‘Vrouw Raven doet uwe nou assubluuft gien moeite,’ zei Bet, ‘we zoowe met zien
zessen een Burgie om af te spreke veur de kermis - nou zeg gane jelie mee?’
‘We skeie nog niet, we skeie nog niet,’ zong Jaap met lachende mond, Bet
aankijkend.
‘Jonge je zél.’ Ze nam allebei zijn handen en trok hem, schrap zettend haar voeten,
achterover wrikkend haar bovenlijf. Ineens stond hij recht op zijn beenen, hoog
naast Bet, neerziend op haar; zij lachte door.
Met hun vieren gingen ze op straat.
‘Zoowe Jan en Anna Imme nog wat blied bee mekander zitten?’ schetterde Reyer.
‘Nou jonge hoe zoowe ze aars,’ zei Bet. Reyer was haar neef; door jarenlange
omgang was zij aan hem gehecht, hoewel hem werd nagegeven dat hij al een klad
op de rug had. Hem had zij genomen toen hij, dit jaar als de eerste, zich als haar
kermisvrijer presenteerde. Zij was dol op dat vermaak.
‘Zeg hoore-jelie es,’ zei Grietje. Ze wenkte Reyer en Bet tot
dichtbij-luisterend-tegenover haar, opgewonden fluisterend: ‘Jan Duunker het mee
eerst fraagd.’
‘Je jokt 't toch.’ Bet was verbaasd. ‘Nou ik ben d'r blied om dat jee met Jaap gaat.
Ik gun 't An Imme toch zoo dat ze es met ons mee ken. Die ziel komt zoo veul op
achter.’
Ze gingen naar Knol's huis, dat stond daar waar de Weverstraat ombuigt. Bet
gooide de deur open, riep naar binnen in de lange duistere gang: ‘An Imme!’ Reyer
trok aan haar rok zoodat ze met een schriktuimel bijna van de beenen ging. De drie
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gierden. ‘Sst, hou je gezicht nou,’ duwde Bet Reyer toe. En nog eens, met dringende
uithaal: ‘An Imme e-e!’
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‘Ja-a!’ Gestalten achter in de gang, dan kwam Anne Imme snel uit het donker in 't
licht, en achter haar Jan Duinker. Anna Imme was grof en plat van buste; als ze
wandelde zwaaiden onbevallig de armen en hield ze haar puntige vingers uitgespreid.
Haar gezicht was intelligent en niet onregelmatig, maar grauwig, en de oogen te
glansloos.
Ze stonden nog even stil op de stoep; Anne Imme vroeg welke kant ze uit wilden.
Paarsgewijze gingen ze loopen. Jaap en Grietje vooraan, dan Bet en Reyer, ten
slotte Jan en Anne Imme. Jan zei niets.
Anne Imme had vroeger, als andere meisjes over niets dan haar kermis-uitgaan
praatten en daarvoor met jongens afspraken, het als vanzelfsprekend aanvaard dat
zij daar buiten stond. Zij voelde ook geen behoefte aan uitgaan; opgewekt was ze
in haar dagelijksch huishoudwerk, denkend aan wat zij nu gedaan had, en wat zij
de volgende dag doen zou.
Maar de laatste twee jaar had zij zich innerlijk-mokkend verzet, beseffend hoe
weinig zij aan haar jeugd gehad had. En zij had, in zichzelf zich boos makend, haar
vader de schuld daarvan gegeven - doordat hij zoo driftig was kwam bij hun nooit
iemand.
Zij was een paar dagen onafgebroken opgewonden blij geweest omdat Jan haar
gevraagd had met hem uit te gaan. En nu sprak zij bij iedere gelegenheid druk mee
over de kermis. Jan had haar verlegen-beleefd-verzoekend gevraagd. En Anne
Imme, gewend dat dagelijks door haar vader alleen aanmerkingen op haar werden
gemaakt, was verheugd door zijn beleefdheid jegens haar. En al na de tweede
Zondagavond dacht zij in haar dagen 't meest aan hem. Zijn gezicht vond zij knap.
Het kwam niet in haar op om hem kwalijk te nemen dat hij weinig sprak. Zijn woorden
herinnerde zij zich wanneer hij weg was.
Jaap Kortenhoeven met Grietje aan zijn arm, liep met groote stappen voor de
anderen uit, jolig - telkens zong hij. Even opziend keken de menschen hem na.
Sinds Jaap aan Den Burg woonde was hij op Grietje verliefd. Voortdurend had
hij haar gezocht en aangehaald; al een maand na hun kennismaking had hij met
haar afgesproken dat zij samen kermis zouden houden. Zoodra Grietje met Jaap
had kennis gemaakt was zij vaak naar de buren geloopen, met hem praatte zij over
de armoede in de maatschappij - hij was socialistisch gezind zooals veel
Oudeschilders. En er altijd mee vervuld dat hij op haar verliefd was en mogelijk haar
ten huwelijk vragen zou, praatte zij, met een glimlach, steeds daarover alleen tegen
anderen.
Op een bank die op een hooge stoep voor een huis in de Binnenburg stond gingen
Jaap en Grietje zitten, op een punt om plaats te laten voor de anderen. Jaap schoof
nog dichter naar Grietje, zijn arm sloeg hij om haar middel, zijn wang drukte hij tegen
de hare. De vier kwamen: Reyer bleef staan voor de bank, rechtop plantte hij zich,
de anderen aanziend. Bet duwde haar elleboog in Jaap's zij, keek hem lachend
aan: ‘We kriggen een toespraak.’ Reyer begon, met de armen over de borst gekruist,
gemaakt Hollandsch te spreken:
‘Dames en heeren, ik heb u een voorstel te doen. Is een van u er op tegen dat
Hendrik Dros en Cathrien Lap met ons in gezelschap gaan?’
‘Wee gane met sien twieë,’ riep Jaap tegen Reyer, en lachte.
‘Nou niet leggen te lullen hoor,’ zei Reyer. ‘Hoe mot 't nou? Ik zoo het heulie
vaneevend nog komme te seggen.’
‘Nou Grietje en wat wil jee noo hé lief?’
‘Zeg jee 't maar Jaap.’
‘Ik ben d'r vlak teuge. Zes is al veuls te veul.’ Jaap lachte door, met zijn zwaar
geluid.
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‘Wat een verdomd flauwe kul. Jee Bet?’
‘Ik fiend et best dat heulie ok met ons gaan. Wat de ien niet weet weet de aar.’
‘En Jan en An Imme?’
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‘Nee,’ snauwde Jan.
‘Dan is 't al afstemd Reyer,’ zei Bet.
‘Fien jee dat nou zoo maar goed An Imme?’ riep Reyer. Hij en Bet glimlachten
tegen elkaar.
‘Gauw Grietje, mee!’ Jaap blies het in haar oor, trok haar voort aan haar arm zoodat
haar voeten hem haast niet volgen konden, naar achter de vischmarkt. Daar in 't
donker stonden zij stil. Grietje sprong, haar heele gezicht lachte. ‘Oe Jaap, wat fijn,
wat fijn!’
‘Laat heulie loopen,’ zei Jaap, ‘hier stane-wee goed.’ Grietje keek, met een hand
zich aan Jaap's mouw vasthoudend, ver opzij gebogen 't hoofd draaiend om 't hoekje.
Net zag zij nog Jan en Anne Imme - toen weg; Reyer hoorden ze hard iets roepen.
Plotseling omvatte Jaap 't kijkende meisje met zijn groote armen en zoende haar
op haar gezicht.
Ze bleven daar de heele avond staan. Heelemaal stil om den Burg was het toen
zij eindelijk naar huis gingen.
En de volgende dagen begon Grietje telkens tegen haar moeder en haar
vriendinnen erover dat het best wat worden kon tusschen haar en Jaap.
Laatste kermisnacht.
Verlicht zag men door de ramen en wijd-open deuren de groote zaal van hotel
Texel. Donkere gestalten van kinderen hielden zich kijkend vast aan 't tuinhek, een
troepje stond voor de gangdeur, zwart vóor 't licht. In de deuren veel menschen die
staande wat afkoelden. Midden in de zaal, met weinig ruimte voor hun bewegingen,
doordat zooveel menschen aan tafeltjes langs de kanten zaten, dansten paren,
ijverig, nog niet ordeloos. Aan de tafeltjes oudere menschen: dikke vrouwen, en
grove mannen met roode hoofden die met zware stemmen praatten.
Na de komedievoorstelling waren de drie paren telkens in de draaimolen gegaan,
dan poffertjes eten, dan weer in de draaimolen. Alle zes hand aan hand sloten ze
menschen in - dan riepen ze: ‘hossen, hossen!’ en drongen op. Door de tuin van
hotel Texel heen holden ze elkaar achterna, tuimelden dan haast over elkander
heen de zaal binnen, - luid lachten ze, alleman keek om. Bet en Reyer waren dadelijk
onder de dansende paren, midden in 't rondje.
‘En daar heb je nog die schöne Bertha,
Al in haar onderbroek, al in haar onderbroek.’

Zong Reyer bulderend over al het gerucht in de zaal heen. Ieder in de zaal draaide
't hoofd naar hen, een troepje jongens in een hoek riepen Reyer een paar schuine
aardigheden toe, waar die hardop om terug lachte. Grietje keek omlaag. ‘Die Reyer,’
zei ze tegen Jaap. Anne Imme voelde dat zij een kleur kreeg. Jan Duinker
schaterlachte.
Hij had veel gedronken en weinig geslapen die dagen, hij danste en joelde door.
‘Zelle-wee een Burgie samen?’ vroeg Jaap aan Grietje, terwijl de vier naar 't
dansen te kijken stonden. ‘O wooë jelie 'm weer same smeren?’ riep Reyer die net
dansend langs hen ging. De muziek hield op, de dansers lieten elkander los, liepen.
Reyer, Bet's arm nemend, trok haar mee weg uit de rij. ‘Bet wee gane met heulie
mee!’ ‘Zelle-wee dan ok maar? vroeg Jan aan Anne Imme. Hij boog, legde haar
arm in de hoeking van de zijne, en ging in gemaakte pas met haar de zaal door. De
menschen begonnen om hen te lachen. Op straat liepen ze paarsgewijze achter
elkaar, en zongen: In naam van Oranje. Toen ze uit de Parkstraat kwamen trok
Jaap zijn meisje hard de hoek van de Weverstraat om en begon te hollen - zij draafde
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met hem mee. 't Glop naar de Nieuwstraat in - daar stonden ze stil. Jaap sloeg zijn
arm om Grietje's middel, dan liepen ze langzaam de Nieuwstraat in. ‘Grietje wee
zelle mekander trouw bluven hé,’ fluisterde hij in haar oor.
‘Nou word ik ten huwelijk fraagd,’ dacht Grietje. ‘Ja ja Jaap,’ zei ze dadelijk,
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lachend met haar heele gezicht, opspringend aan zijn arm.
De vier hadden geroepen toen Jaap en Grietje opeens wegholden; toen waren
Reyer en Bet voortgeloopen door de Weverstraat, zingend. Dan ineens wou Reyer
Bet omarmen en zoenen - zij holde hoog lachend van hem weg. Jan liep met groote
passen en terwijl hij telkens weer begon te zingen 't Schilderend op, Anne Imme
moest snel stappen om, aan zijn arm, met hem gelijk te blijven. Voorbij de laatste
huizen van 't dorp waren ze. Anne Imme zag de landen in het maanlicht - nu liep zij
hier, alléén met Jan.
‘Wat is 't mooi bute De Burg nou met lichte maan,’ zei ze toen hij een poosje stil
was.
‘Ja,’ zei Jan, onverschillig,
Anne Imme sprak door terwijl zij aan zijn arm naast hem ging. Zij was zoo graag
in 't boerenland; eerder was ze nog al es voor nachies geweest bij opa en omoe die
een plaats bij Oosterend hadden. Daar ging ze dan vaak met moeder heen, als
vader met 't vaartuig weg was. Maar nou moeder dood was en vader altoos thuis
kon zij temet nooit meer weg. Nu spaarde ze op voor een fiets, dan kon je best zoo
eens een middag. Want zulke ouwe menschen - wie weet hoe kort ze nog te leven
hadden.
Toen ze bij de Keet gekomen waren keerden ze om.
Nog dagen daarna ging Anne Imme telkens om wat prettigs te hebben aan die
nachtwandeling denken. En nog meer kwam er: op de rij naar de vuurtoren, en 't
sukelaadje. Dus van 't zomer nog twee keer vast met Jan.
Toen op 't chocolaadje Grietje en Jaap hun verloving aan de vier anderen bekend
maakten wisten die het al. Grietje zelf had het de dag daarna aan Bet en Anne
meegedeeld, Bet had met een lachend gezicht en een vroolijke stem verteld aan
haar neef: ‘Nou Reyer Grietje is met Jaap verloofd - moet je nou nog,’ en van Reyer
wist Jan het.
Het chocolaadje was bij Grietje aan huis. De verloofden stonden toen zij 't bekende
nieuws vertelden op stoelen; Anne Imme zei: ‘ik fielseteer jelie,’ Reyer riep met
grove stem: ‘Lang zelle ze leven!’ Bet lachte bedaard, Jan was aldoor stil. Grietje
vertelde haar moeder met een glimlachje: ‘Jan wier zoo bleek, en Reyer zei teuge
him: wat ben jee stil.’
Ook in de winter deden Jan en zijn vader hun boerenwerk. Tuinwallen herstellen,
slooten, de koeien op stal voer geven, en na een sneeuwstorm kijken of er geen
schaap was ondergewaaid. Vroeg klaar, en dan lange avonden. Dezelfde drukte,
eenige weken achter elkaar, die moeder en zijn zuster Naantje maakten over 't
stoffen, de najaars-schoonmaak - dan de steeds terugkeerende gesprekken over
huishoudelijke aangelegenheden, en de herhaalde beschouwingen van moeder:
dat degelijk huiselijk werkzaam leven veel meer voldoening gaf dan veel uitgaan.
Altoos menschen op visite - dat geklets - je had er niks an.
Zaterdags kwam Naantje's vrijer, ook een boer, van De Cocksdorp, en sprak nog
al veel met Jan over hun bedrijf. Maar andere keeren was Jan soms de heele avond
stil - dan dacht hij eraan dat hij Grietje verloren had.
Op avonden dat hij opgewekt was ging hij zitten lezen. Boeken die in zijn vader's
huis waren: ouderwetsche romans en jaargangen van tijdschriften. In spanning was
hij dan ernaar hoe 't met de personen uit zoo'n verhaal zou afloopen.

II.
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Dikwijls 's morgens was Grietje zich nog aan 't aankleeden als Jaap ineens voor 't
raam stond. Hij schaterde, zijn lange arm stak door de reet van 't raam dat door
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een stoffer werd opengehouden, zijn hand hield iets: lekkers uit de winkel, of een
vrucht.
Heel gauw na 't ontbijt stond Grietje in de winkel van Vlaming. Ze riepen haar
binnen, en met haar mandje aan de arm zat zij in hun kamer. Ze plaagden haar met
Jaap. Die was gewoonlijk onderwijl in de bakkerij aan 't werk. Maar Vlaming en zijn
twee zoons kwamen telkens de kamer in en dronken thee of koffie, wat op 't blad
stond, en bleven endjes koek zitten eten. Als Jaap uit de bakkerij kwam om even
gauw een koppie te doen riepen ze vroolijker de kwinkslagen sneller door elkaar.
Biem, de oudste zoon, riep van zijn stoel af tegen Jaap: ‘jee weet je meid wel te
fienden, vanochte vrog sting jee al veur heur raam om heur een rudige peer te
brengen.’ ‘En ik was nog gien ienze ankleed,’ zei Grietje, ‘maar jongens geven deer
niet om, wat seit uwe Mariebuur.’
's Avonds deed Grietje met haar verloofde tal van Burgjes achtereen; aan zijn
arm dicht naast hem ging ze. Naar zijn beweren luisterde zij.
Kennissen stelden belang in Grietje's verloving. Grietje praatte vlot mee als zij
ergens was, gaf vlug van haar stoel opstaande kopjes en bordjes door, en zei: ‘kom
buurvrouw laat ik es even uwe de thee inskenken.’ Men vond haar een allerliefst
meisje.
's Avonds, alleen, schreide Vrouw Raven om Grietje's geluk. Tegen iedereen
sprak zij erover. Grietje, die bleef maar weer bij Vlaming in de bakkerij. Ja zoo ging
het, nou moest moeder vaak alleen zitten nou d'r een vrijer was - wanneer haar
mond en oogen daar dan bij lachten kon men zien dat zij vroeger knap was geweest
- mager - vervallen was zij nu, al een oud vrouwtje lijkend. Dan ging zij ook maar
weer naar Mariebuur, verlangend om bij Grietje te wezen. Op straat bleef zij staan
en vertelde opgewekt kijkend aan een vrouw, die even staakte haar vlug naar huis
loopen met een mandje aan de arm, dat Grietje nu voor nachies zou naar Jaap z'n
vader en moeder aan 't Skil. Dat waren zulke alderliefst-hartelijke menschen.
Als zij in huis de twee naast elkaar zag zitten schudde zij 't hoofd met een glimlach:
‘ik ken 't me zelfs nog niet begriepen.’ Soms zei ze: ‘Grietje Raven uwe mag vandaag
nou niet weer naar Vlame gaan, nou moet uwe es werken.’ Als Grietje dan terstond
begon te huilen zei de moeder met een glimlach: ‘Wee zelle same gáuw afmaken,
en dan ken uwe na de middag nog es met Jaap oppe loop.’
Vrouw Raven was uit een arm huishouden van twaalf: meer te verzoeken dan te
kommandeeren, zeggen ze dan. Moeder altoos brommig, maar ze had ook een
berg zorg, en zij twaalf kinders zagen er altijd knap uit hoor. Ochtends onder het
boterhameten, dan werden heulie meiskes al neergezet met een breikous. Bij de
buien was ze zoo dat ze wel kon graaien van de moedigheid. Altoos had ze gedacht:
as ik kienders krig zal ik heulie alles geven wat ik ontbeerd heb.
Haar ouders hadden haar Willem Raven aangepraat. Een paar jaar was 't alle
avonden dat hij op de hoek van de straat heen en weer liep, te wachten maar tot
zij het huis uit kwam. Zij zei: Moeder 't is een aardige Willem Raven, maar hee is
lúi. Maar hoe gaat het, hij had centen.... Hij had een sigarenwinkel opgezet. Maar
te groos om zelf het werk te doen, dat ging maar ‘Meneer Raven’ voor, en ‘Meneer
Raven’ na. En in de hooitijd, dan kwamen ze altoos handen te kort, maar nooit es
henen gaan om een daghuur te verdienen. Zij kon toch niet overal voor wezen. Zij
was altoos een zwak meissie geweest, en toen ze getrouwd was had ze binnen 't
jaar twee kinderen gehaald. De laatste keer zoo'n bedroefde kraam; ze dacht bij de
buien: och god kinders zoowe-jelie nou je moeder al verliezen? Nog een rond jaar
dat ze De Burg niet in was gekomen.
Toen Raven stierf stond er een zware
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hypotheek op 't huis. Maar goddank ze had alle schulden kunnen betalen, geen
mensch kreeg een cent van haar. Ze hadden haar allegaar best geholpen, de broers
en zusters, naar wat in ieders vermogen was. Haar oudste broer die altoos mirakel
op haar was geweest en die om haar huwelijk nog woorden had gehad met z'n
ouwers had een lijfrente voor haar gekocht. In kort was hij toen overleden. En omdat
er toen voor de anderen niet veel overschoot waren zij boos op haar geworden.
Maar nou waren ze gelukkig allemaal weer goed met mekander.
Haar huisje had zij, kort na haar man's dood, geërfd van een vrouw die zij uit
medelijden met haar eenzame ouderdom vaak had opgepast. En van die lijfrente
leefde ze nu met Grietje, zuinig. Want hard werken voor de kost, daar was zij te
zwak voor. Zoo tusschen door een beetje erbij verdienen met naaien als Grietje
eens een nieuwe jurk moest hebben, dat kon moeder nog wel.
Soms, als Grietje naar De Cocksdorp voor nachies was en ze vroeg, verrukt door
't uitgaan daar en uitgenoodigd om nog wat langer te blijven, aan haar moeder verlof,
dan begon Vrouw Raven met een beslist gestelde briefkaart te schrijven: nee Grietje
nou nog een paar dagen, dat gaat niet. Maar dan, als ze al een kind had
aangeroepen om de kaart naar de post te brengen, dacht ze weer in teederheid:
Och laat ze dan ok maar, nou ken ze nog genieten, ík heb nooit wat had. En als ze
alleen zat vond men haar vaak huilende. ‘Mensch weervoor zit je nou te graaie?’
Dat was dan omdat Grietje het nou zoo best had - en wie weet hoe ze 't later kreeg
als ze eens getrouwd was.
Men zei wel tegen haar als men 't mooie meisje gaan zag dat zij niet lang last van
Grietje zou hebben. ‘Mensch houd uwe je assublúuft stil, ik wor d'r naar van’.
Ze kwam achter Grietje's vrijages, en als 't uit was lachte zij er om.
Het krijgen van een vrijer zag zij als hét belangrijke in een meisjesleven, en waar
alle meisjes op hoopten.
Grietje, sinds zij een jong meisje was, wilde verloofd zijn. Nu zij een vrijer had
praatte zij soms met een lachje, snel en met veel woorden, tegen Mariebuur over
haar onverloofde vriendinnen - de jongens vonden Bet goed om mee uit te gaan,
maar na de kermis lieten ze haar in de steek en lachten haar uit, en daarvan bleef
Bet ook altoos een ouwe vrijster. En Anna Imme, die was zoo leelijk - monsterlijk
leelijk was ze. Ze had nooit wat met een jongen gehad. Want Jan Duinker was er
door zijn moeder op afgestuurd - dat had zij, Grietje, dadelijk wel begrepen.
Het werd September. Overdag telkens-scheurende wolken en zon; laat op de middag
de lucht dreigend-betrekkend, nu voor goed alle blauw weg. 's Avonds plaste de
bui neer - in een oogenblik was 't raam nat van stralen.
Vanavond moesten Jaap en Grietje maar niet loopen, vond Vrouw Raven dan.
De eene bui joeg de andere, en al was 't maar dat je van de hoek van de Parkstraat
naar de Warmoesstraat moest en je was er net in, dan was je al waterdoornat. 't
Was malle lui d'r doen om nou de straat op te gaan. ‘We zellen ok zoo vree zijn om
thuus te bluve moeder’, zei Grietje met opgewekte stem.
Vrouw Vlaming zat er haast altijd, en ook vaak andere kennissen. Amper was
Jaap 's avonds bij Grietje of verdomd daar had je z'n tante weer. Na een kort poosje
deed Biem de voordeur open: ‘Janniebuur: is moeder bee uwe?’ En Vrouw Raven
‘Kom d'r ok in ouwe’. Zoo kreek je makkelijk een kamer vol volk. Iedere avond die
verdomde regen, en met een berg menschen in de kamer te moeten zitten.
Op een middag klaagde Vrouw Raven over erge pijn in den rug: ze zou maar
vroeg te bed. ‘Nou komt 'r vaneevend es gien mensch in’, zei Jaap tegen Grietje.
Ze deden vroeg
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een koppie, en toen ging Vrouw Raven dadelijk liggen. Lachende deed Jaap daarna
de voordeur op slot.
De volgende dag wou Grietje aan Bet Keijser vertellen wat zij die avond ondervonden
had. In de namiddag zette zij haar hoed op om Bet te gaan afhalen, toen zij Anne
Imme en Bet samen haar huis voorbij zag gaan. Grietje, met haar hoed met éen
pen op 't hoofd vastgestoken, holde ze achterna. ‘Ho meikes!’ Lachend en hijgend
sloeg ze, tusschen ze in, de handen op hun schouders.
De twee, gestoord, schrokken op. Ze hadden tegen elkander geuit wat ze aan
anderen niet vertelden. Anne Imme had aldoor gesproken over Jan. Wat voelde je
je gelukkig, had ze gezegd terwijl ze Bet niet aanzag, wanneer zoo'n avond zoo
iemand bij je zat.
Bet vond sommige jongens wel erg aardig, vertelde ze, maar om nou te zeggen:
op die zet ik m'n zinnen - nee zoo niet. Daarom dacht ze, gedrukt een beetje, terwijl
Anne Imme aldoor over Jan sprak, dat haar vriendin wel trouwen zou en zij niet.
Zoodra Grietje tusschen de meisjes liep fluisterde zij, met een lachje, allebei haar
nieuwtje in 't oor.
‘Jees meissie wees toch veurzichtig’, zei Bet, ‘want je loopt er teugen an’.
Anne Imme werd in eens koud, en wist: Jan Duinker was niet verliefd op haar.
Hij verlangde niet naar haar gezelschap, de Zondagavonden was hij vaak tien
minuten, een kwartier na de afgesproken tijd gekomen, en altijd stipt op de klok af
ging hij weg, na éen zoen.
Op Koninginnedag was er, tegen de verwachting, 's avonds in de herbergen nog
gedanst. Jan was niet gekomen; ‘hij wist het niet’, had zij tegen zichzelf gezegd.
Maar als hij verliefd was geweest zou hij gekomen zijn, in de hoop dat er misschien
nog zou worden gedanst.
Zwijgend liep zij voort.
‘Grietje... ze wient er doekies noch lappies om’, zei Bet toen Grietje haar huis
weer was ingegaan.

III.
Grietje voelde zich voortdurend onwel.
Overdag had zij hoofdpijn, en zag bleek. Bij iedere maaltijd zei ze dat zij maagpijn
had; ze wou dat haar moeder melkkost voor haar klaarmaakte; soms gebruikte zij
een heele dag niets anders.
Toen November voorbij was, de dagen van December verliepen, wist alleen Grietje
dat zij zwanger was. Thuis was zij alle dagen stilzwijgend, denkend aan dit lot van
haar.
Op een middag in 't begin van December, terwijl in de voorkamer Marriebuur aan
vrouw Raven druk iets zat te vertellen, liep ineens Grietje, 't hoofd wat gebogen en
aan de oogen haar schort, met-hoog-geluid huilend de kamer uit. De vrouwen,
verbluft, zwegen ineens, keken haar na. Dan schoof Mariebuur naar vrouw Raven
toe.
‘Zeg hep see joo verteld dat ze lest bee ons soo merakel misselijk weest het?’
En ze praatte dat see aollan over 't waossche ging, want ze woo niet dat jee het
deed, omdat jee zoo swak bent....’
‘Groote genachte!’ Vrouw Raven stond naast haar stoel, trillend op haar beenen,
haar-gezicht-vertrekkend-lachend.
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Zoodra Jaap wist dat hij moest trouwen begon hij een broodwinning te zoeken. Bij
zijn oom was hij alleen om 't banketbakken te leeren; weinig verdiende hij er hoewel
ze haast altijd 't werk aan hem overlieten, alleen Gerardus de jongste zoon schaamde
zich telkens over zijn luiheid en hielp dan flink mee.
Eerst vroeg Jaap aan vermogende Texelaars geld te leen om aan Den Burg een
bakkerij op te richten. Maar men zag niet veel heil in nog een bakkerswinkel daar
of elders op 't eiland. Er was een mooie zaak over te nemen aan Den Helder. Doch
voor de daartoe benoodigde geldsom kon hij, de zoon
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van een arm visscher, geen voldoende borgen stellen.
Toen schreef hij op een advertentie om een knecht, door een Amsterdamsch
bakker in De Courant geplaatst, en kreeg de betrekking. Toch zou Grietje vooreerst
bij haar moeder blijven, daar Jaap hoopte zoo gauw mogelijk naar Texel terug te
kunnen gaan.
Eén Maart zou hij in zijn nieuwe betrekking komen. En de zeven-en-twintigste
Februari trouwden hij en Grietje.
Vrouw Raven had, om de bruid een plezier te doen, Bet en Anne Imme er bij
gevraagd, doch Grietje toonde geen blijdschap. Behalve de twee vriendinnen waren
er alleen leden van de familie. Allemaal zaten ze in de voorkamer: Vrouw Raven en
haar man's broer Sijbrand, Grietje's toeziende voogd, de oudelui Kortenhoeven,
Vlaming en zijn vrouw, met hun zoon Biem, erbij gevraagd omdat anders een van
de drie meisjes geen cavalier zou hebben. Verder een van Jaap's zwagers die met
Vlaming, een neef van Grietje en diens vader getuige zou zijn. Die oom, Gerbrand
Bakelaar, was de man van vrouw Raven's zuster Hiltje; ze woonden te Oosterend.
Oome Gerbrand had indertijd zijn vrouw ertoe bepraat om, terwijl ze van huis uit
Nederduitsch-Hervormd was, over te gaan naar zijn kerk, die der afgescheidenen.
Hun dochter hielp de bruid op 't oogenblik in 't alkoofachtig binnenkamertje met
haar toilet. De bruigom zat naast een leege stoel, met lang boven de anderen
uitstekend bovenlijf, tusschen de tafel en de muur, en bewoog zich niet. Een kamer
vol met opgeprikt volk - dát hoopte hij dat ze hem nooit meer zouden laten
meemaken.
‘Ien ding is gelukkig,’ zei vrouw Raven tegen de stille Oom Sijbrand, ‘ze houwe
gróót van mekander.’ Haar stem bibberde, haar oogen liepen over, als ze dacht aan
de groote liefde, 't ongeluk, Grietje....
Vrouw Vlaming zat druk te praten met tante Hiltje. Ze hadden het over een vrouw
die de koperen bruiloft al gevierd had en nu voor de eerste keer een kind verwachtte,
tot groote vreugde van haar en haar man.
‘Ja,’ zei tante Hiltje, langzaam-net sprekend, met een paar scherpe trekken om
de mond en kalm in haar schoot ziende kleine oogen, ‘bij sommige menschen ken
't zoo lang duren en bij aare gaat het zoo gauw.’
Jaap schoot op van zijn stoel. Oom Sijbrand had hem in 't oog, zei gedempt:
‘Kortenhoeven.’ Jaap bleef zitten. Godverdomme, die afgescheijenen - dat volk
hoorde in de kerk niet aars dan dat alleman in de hel kwam behalve zullie. Als hij
die vrouw Bakelaar es alleen tegenkwam tusschen De Waal en Oosterend....
Naast de jonge Bakelaar zat Bet. In de kring maakte men grapjes tegen haar: ‘en
wander kemme we bee joo op de bruteree Bet?’ Zij sloeg terug met vroolijke heldere
stem: 't moest een gnappe wezen die haar d'r toe kreeg. Haar knap gezicht was
nog aantrekkelijker nu haar oogen lachten.
Anne Imme, wat achteraf, beantwoordde het belangstellend gevraag van de
tondikke blozende vrouw Kortenhoeven: zij was immers een dochter van Knol de
beurtschipper? haar vader rustte zeker al heel wat jaren? en hoe lang was haar
moeder dood? al drie jaar, wel wel!
Op een triestige wintermiddag - van Grietje of haar moeder had Anne Imme een
paar dagen niets gemerkt - had haar buurvrouw die met een brood uit de winkel
van Vlaming kwam haar verteld dat Grietje Raven moest trouwen. Ze schrok ervan.
Het was weer een teleurstelling geweest dat Jan haar voor Sint Nicolaas niet
gevraagd had. Iedere keer als de deurschel ging hartkloppen - als zij een ander zag
dan Jan voelde zij dat zij 't vooruit wel geweten had. Maar nu schaamde zij zich,
ziende haar eigen leven zonder rampen, met nog alle kansen op geluk.
Nu op deze trouwdag trof het haar dat Bet met anderen gekheid maakte.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22
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voelde
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Anne Imme behoefte om haar iets vriendelijks te zeggen. Ze ging naar haar toe en
vroeg hoe zij zich voelde, en of zij vannacht nog goed had kunnen slapen. Grietje
antwoordde haast niet, en Anne Imme, merkend dat haar vriendin uit haar humeur
was, zweeg, en bleef beklemd letten op de bruid.
Men ging naar 't raadhuis: 't bruidspaar vooraan, dan de anderen gepaard. In de
gang stoeide nog even Bet met Piet Bakelaar, de voor haar bestemde cavalier. Ze
gaf Sijbrand Raven, de bedaagde weduwnaar, een arm: ‘Oome Sijbrand is mien
vreeër,’ riep ze met een lachend gezicht over haar schouder heen tegen Piet. ‘Maar
vrouw Raven mot toch met Grietje d'r oome loopen,’ zei Anne Imme bezorgd.
‘Meike 't is ommers maar lol.’ Bet stootte haar even aan met een lachje, ging dan
aan de arm van Piet Bakelaar in de achterhoede.
Er was onder 't loopen tusschen elk paar een opgeruimd wisselen van korte
opmerkingen; de menschen werden opgewekt door 't zich bewegen in de frissche
lucht, in hun beste goed over straat naar een huwelijksplechtigheid. Doch Grietje
sprak niet, en Jaap vond dat loopen met zoo'n optocht mal.
't Trouwen was heel gauw afgeloopen. De burgemeester zei raffelend zijn gewone
speech, met een paar banaal-rhetorische frases over de liefde waar vrouw Raven
erg aangedaan van werd.
En terwijl men naar vrouw Raven's huis terugwandelde voelde Anne Imme, achter
in de stoet, zich vernederd omdat zij zoo'n medelijden had gehad met Grietje, die
nu getrouwd en al een kind te wachten was. Zijzelf had niets.
Met scherpe booze woorden had na de ontdekking vrouw Raven haar
verontwaardiging tegen haar dochter geuit. Grietje, tegenover haar zittend, begon
te huilen; met haar elleboog op tafel, 't voorhoofd in de hand, schreide zij door.
En de eerste week huisde de moeder, opdat de menschen haar en Grietje niet
zien zouden, in de keuken achter in 't huisje. Scherp berispte zij nu vaak Grietje als
die iets verkeerd deed.
En het vrouwtje zag in zwijgen, alle dagen, haar moeders onvriendelijkheid.
Intusschen zocht Jaap in Amsterdam telkens weer anderen op: heel verre
familieleden, die zijn ouders al lang vergeten waren, of een vriend of beschermer
die vroeger zijn vader of moeder wel eens geholpen had. Beleefd uiteenzettend,
goede verwachtingen uitend, vroeg hij om geld te leen, voor een zaak. Als men het
hem weer geweigerd had, op een ruwe manier soms, zeggend dat hij godverdomme
dan maar beter had moeten oppassen, liep hij op straat te vloeken.
Tegen een enkele kameraad of kennis die hij ontmoette uitte hij zijn socialisme.
Was 't niet een bliksemsch schandaal. Daar had je nou hier die groote stad, met al
die prachtige winkels, waar de rijkelui voor honderden guldens juweelen en japonnen
kochten. Hij moest er dan altoos aan denken hoeveel duizenden menschen geen
brood voor hun kinders hadden. Hij, een sterke jonge kerel, kon in deze verdomde
maatschappij niet eens de kost voor zijn vrouw en kind verdienen.
Drinken en rooken had hij dadelijk nagelaten, om kostgeld voor Grietje naar vrouw
Raven te kunnen sturen. Soms lachte hij: hij wou dat hij de fijne sigaren had die de
rijkelui rookten.
Onverwachts viel aan den Burg door sterfgeval een bakkerswinkel over te nemen.
De zaak had weinig klandizie, maar, zooals Jaap zei tegen de rijke oud-Texelaar
wie hij in Amsterdam om geld ervoor had gevraagd. dat werd wel beter als er iemand
in kwam die zijn vak verstond. Jaap kreeg het geld toegezegd om het huis te koopen,
voor een hypotheek erop. Met October kon de zaak overgaan.
Op een Vrijdag kwam men tot overeenstemming, en dezelfde avond telegrafeerde
Jaap 't goede nieuws naar Texel.
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Die Zaterdagmorgen kwam Jaap over.
Hij leende aan 't Oude Schild de fiets
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van zijn zwager, en trapte over 't stuur heen hangend naar Den Burg. Met een warm
rood hoofd, een lachende mond, kwam hij 't huis van zijn schoonmoeder binnen;
zich bukkend zoende hij de beide vrouwen. ‘Moeder wee gane in de Warmoesstreet
wonen,’ zei hij met zijn zware stem, vroolijk stond zijn gezicht.
‘Ik zeg teuge Grietje, Jaap is zoo gauw gereselveerd,’ begon vrouw Raven toen
ze zat van haar stoel af tegen haar schoonzoon, hem aanziende. ‘'t Is een donker
dof huus, dat van Kees Witte. Had uwe niet beter nog watwacht Jaap? Want om
nou te zeggen pak maar an, dát hoeve jelie niet hoor - ik zeg teuge Grietje: lief, uwe
heb hier áltoos een onderdak.’
‘Ik fiend-et heerlijk om in de Warmoesstreet wonen te gaan,’ zei Grietje. ‘Jasses
die nare Weverstreet ik woon véul liever in de Warmoesstreet as hier.’
Vrouw Raven glimlachte. ‘Maar lief weet uwe nog wel dat uwe eerder deer bee
Dina Witte over de vloer was en dat uwe dat toen zoo'n lillik huus fond.’
‘As je een kiend bent zeg je zokke maolle dingen,’ zei Grietje.
Een maand later, op de dertigste Juni, veertien dagen na haar negentiende
verjaardag, beviel Grietje van een dochtertje.
(Wordt vervolgd).

Het handschoentje. De smartelijke herinnering van een oud man.
Door Louis Carbin.
Chi lo sa?
Het is járen geleden, dat me dit gebeurde..
Het is járen geleden....
Ik zit nu hier in Holland stil op mijn warme kamer aan de schrijftafel met voor me,
vol-beschenen door de staande lamp, de blank en grijze bladen van een open boek,
waar ik niet in lees.... en ik herinner mij het alles....
Ik herinner mij het alles weer zoo smàrtelijk helder:....
- Het was op een avond, te Sabang, dat ik in de voorgalerij van mijn kleine huis op
den hoogen heuvel maar stil te kijken zat naar de baai en naar het komen van den
nacht....
Het was een van die wondervol kleurige einden van den tropendag, die altijd weer
van het water daar een droombeeld maken.
Een droombeeld.
Want het is dan of ze niet meer stoffelijk zijn de glooiende zware bergen, die de
baai omschermen.
Er is dan enkel de wonderlijke kleur van rood-overtogen groen en enkel het
gebarende golven der donkere aflijning tegen de blauwe lucht vol van losse roode
pluizen.
Dan is de spiegelgladde baai een diepte, peilloos, materieloos, van blauw ook en
rood, maar een rozig rood en een teeder bleekend blauw.
Dan is alles wonderbaar. Men verwacht het wonder. Men hoort, men hóórt de
lucht, die stil is.
Het is of al wat dood is ontwaakt, maar zich nog niet beweegt, alleen maar stil
inwendig ontwaakt, om zich dadelijk ineens te gaan bewegen.
Dan houdt men den adem in, bang het wonder in zijn wording te storen....
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Maar het wordt donker.... en er gebeurt niets.
Er gebeurt niets.
En de hooge ijle pluizen verspreid aan den hemel worden grauw en het blauw
verdiept zich al zwarter en zwarter, terwijl er weifelend hier en daar een ster te
flonkeren begint.
En de bergen worden sombere zwarte massa's en het water van de baai een
ledig donker, waarin heel héél diep hier en daar een matte ster verkwijnt.
Dan is er de vroege tropennacht gekomen, en het wonder is weer niet geschied.
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Men blijft toch stil, en na den dag van schroeiende blakerende zonnehitte geniet
men dan wel van de milde zwoelheid van den nacht.
Men geniet, maar wat weemoedig. Men is vervuld geweest van een verwachting,
die steeg en steeg.... en er is niets gebeurd.
Er naderde het sprookje, maar het heeft zich afgewend.
En langzaam aan, langzaam aan begint men zich eenzaam te voelen en geniet
niet meer zoo in die verlatenheid.
Men voelt zich alleen.... heel alleen met die groote bergen, die maar zwijgen
dichtbij en donker, met tusschen de bergen het kalme spiegelvlak leeg en verlaten,
met dichtbij de stille boomen, levend wel, levend een verborgen leven, maar naar
buiten immer verstard in het ééne nimmer veranderende gebaar van hun groei.
En het behaaglijke koeltegenot verkilt dan.... voorgoed.
Zoo, zóó ging het mij dien avond gezeten in de voorgalerij van mijn kleine huis
op den hoogen heuvel....
Men zou dan iemand, wie of wat ook bij zich wenschen, om tegen te praten, om
van zich af te weren de dreiging, die groeit.
Want de tropennacht, vreemd, geluidloos, roerloos, begint na de korte schemering
te dreigen.
Hoe? men weet het niet.... Waarmee? waarom? men begrijpt het niet.
Maar ik voelde het weer....
En huiverde....
Toch was het niet frisch.
Maar ik huiverde en onwillekeurig stak ik mijn handen in de zakken van mijn jas.
Toen voelde ik weer het verfrommelde papier van een brief van een ouden kennis.
Ik had hem al een dag of wat, dien brief.
Hij had me geboeid, gehinderd en getroffen, en ik stak hem elken ochtend weer
bij me.
Maar een brief hoe dan ook is toch altijd een stem op papier, dichtbij.
Daarom wilde ik die nu weer lezen, om niet meer te luisteren naar het sprakelooze
dreigen van den nacht.
En ik riep mijn jongen, om de lamp.
En bij het licht veilig voor het teruggetreden zwart daarbuiten, las ik weer dien
brief:
20 Februari 18.., Medan.
Beste Johnny.
Te druk heb ik het nu om je na mijn laatste uitvoerige schrijven nog eens een lang
epistel te pennen. Je weet nu alles. Alleen moest ik je nog schrijven, wanneer zij
komt. Dan spreken we elkander vanzelf. Want ik kom haar natuurlijk afhalen van
Sabang. En mag je van alles getuige zijn, behalve.... Maar laat ik niet uitweiden
over wat me zoo bezig houdt. Hier is de datum dat ik kom met de ‘Van Swoll’ 12
Maart en de datum van aankomst van de Willem II is 13 Maart, zoodat we nog een
avondje samen vrijgezel zijn. Prachtig hè? Hoe is het daar op Sabang anders? Nou,
dat merk ik dan wel. Prettig dat ik er door jou dan iemand vind. Wat moest ik daar
anders zoo'n heelen dag doen? Nu, een fermen poot van
je ouden makker en ‘aanstaanden neef’
Karel van der Stap.
Maar... de brief, als tevoren, hinderde me.
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Nimmer heb ik van mijn leven méér over een paar brieven gebroed dan over
dezen en zijn vorigen langeren, die ik in gewoonte-beweging na lezing had
verscheurd.
En nimmer heb ik meer zoo geboeid gedacht over een paar menschen dan over
Karel van der Stap en mijn nichtje Betsy Guizot, die te Leiden met hem was getrouwd,
zoo men noemt ‘met den handschoen’. En ik kon me maar geen goed beeld meer
van hen vormen.
Het was dan ook tien jaar geleden, dat ik hen het laatst had gezien. Hij moest nu
zes-en-dertig zijn.
Na Holland had het lot ons in Indië gescheiden gehouden. En daar hij planter was
geworden, na mislukte studie, en ik als militaire dokter had dienst genomen deed
dit verschil in levensbezigheid ook
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weldra onze correspondentie verkwijnen.
Totdat hij mij ineens met een langen brief had verrast, waarin hij vertelde van zijn
huwelijk met Betsy Guizot, die hij alleen als meisje van zeventien jaar had gekend
in Holland.
Het was een ernstig kind geweest, wat saai, maar mooi, en hij een oudere
losbollige student, bekoord door haar overdreven rustige jonkvrouwelijkheid.
Maar er had toch dacht mij nooit iets bepaalds tusschen hen bestaan. Tallooze
vragen hielden me van toen af onrustig.
Hoe was hij er bij gekomen. juist háár te vragen, de ernstige?
Zou hij door een of ander aangegrepen veranderd zijn van aard?
Wat zou hij gedaan hebben met zijn Japansche meid, waar hij wel over schreef?
Wat voor idee zou Bets eigenlijk van hem hebben nu?
Hoe zou ze er nu eigenlijk uitzien op acht-en-twintig jaar?
Hoe zou hij haar gevraagd hebben?
En zijn brief hinderde me weer.
‘En mag je van alles getuige zijn, behalve..’
Wat was dat toch weer grof.
Dan ineens herinnerde ik me weer den toon van den vorigen langeren brief. Die
was druk en opgewonden vroolijk geweest als klonk er in de stem van een kind, dat
een gevraagde uitgang wordt toegestaan.
Zou hij nu werkelijk zoo zijn?
Was er alleen het oppervlakkige in hem gebleven?
Zou het leven hem heel niet verdiept hebben?
En hoe kon zij toch zoo maar uit de verte haar jawoord geven? Zou armoede haar
er toe gebracht hebben? Ik had zoo iets gehoord van lesgeven na den dood van
haar ouders....
Al die vragen maakten me ongedurig en ik kon mezelve geen antwoorden geven.
Ik herinner me weer zoo levendig, hoe dat me tot suf makens toe maar bezighield
en ik dien laatsten nacht voor onze ontmoeting pas laat in slaap kon komen.
Denkend: morgen zie ik hem zelf....
En....
Den volgenden laten namiddag zag ik hem zelf!
‘Zoo Johnny, kerel hoe maak je 't, herkende je me niet? Kerel hoe maak je het?’
Dit was op het leege dek van de pakketboot ‘Van Swoll’. Er waren maar weinig
passagiers.
Ik stond tegenover een grooten, lompbuikigen Indischman, met mijn hand
machinaal schuddend de zijne. Een groote lompbuikigen Indischman, met de ruwe
studentenstem van Van der Stap. Ik kon eerst niets zeggen. En keek hem maar in
het geelbleeke, dikke gezicht, met den slordigen grijzen knevel, en de wat matte
oogen met zware plooien er onder.
Zijn hemd was dikkig en slap.
Zijn snorhaar in 't midden was gelig van veel rooken. En zijn stem klonk schor.
Toen, met moeite, zei ik: ‘Tien jaar’....
Dadelijk kwam hij druk: ‘Ja zeg.... tien jaar hè.... waar blijft de tijd.... nou maar 't
heeft jou niet veranderd.... dat heb je altijd met die magere menschen.... wij dikkers,
als je hier niet meer aan sport kunt doen, hè?’
‘Ja, daar komt hier niet veel van. Heb je je boeltje?’ vroeg ik niet wetend wat en
hoe te praten.
‘O.... niet veel.... ik heb gezegd het naar 't hotel te brengen’.
‘Kom je dan niet bij mij....’
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‘Zeker kerel.... natuurlijk.... maar met haar ga ik maar liever in 't hotel hè.... je
begrijpt.’
Ik begreep niets, maar knikte.
Ik kreeg een onbedwingbare aanvechting op alles en alles maar bevestigend te
knikken, zonder luisteren, zonder denken.
‘Ga mee’, zei ik ineens, en vervolgde vreezend te kort-af te zijn, ‘dan kunnen we
thuis een bittertje voor tafel halen’.
‘Ja man.... een koninkrijk voor een behoorlijk bittertje.... ze hebben hier
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zulke beroerde jenever.... en bitter van niks.... vaar je Angostura....?’
‘Ja....’
‘Prachtig, prachtig.... jij bent zeker ook de smaak nog niet kwijt!’
‘Nee....’
We liepen nu den hoogen weg op, naar mijn huis. De al laag gezonken zon broeide
nog warm. Het was stoffig.
‘Wat ben je stil kwam hij ineens met zijn luidruchtige stem.
‘Och.... ik voel me niet lekker’.
‘Koorts?’
‘Misschien’.
‘Dat is niks. Niks beter voor de koorts dan jenever met angostura man’.
‘Zou je denken?’
‘Beslist, ik ben nooit ziek geweest in Indië.... tenminste nooit gehad wat je malaria,
koorts of zoo noemt.... en houd tegen de lui altijd vol, dat ik dat aan Jan Evert dank’.
‘Och.... ik drink 't maar weinig....’
‘Daar heb je 't al.... is dit je huis?.... niet groot hè?’
We stonden voor mijn kleine villa-achtige houten huis, dat ik lief had om het mooie
uitzicht op de immer wisselende baai. Stil wees ik hem in de voorgalerij gekomen
het breede water.
Het avondsprookje scheen weer te naderen.
Er was omhoog het nog niet rood-vergloeide zilverige goud van pluizen aan den
helder-blauwen hemel.
En de baai lag dat weer tusschen zijn hooge groene boorden rimpelloos te
spiegelen.
En de pakketboot beneden aan den steiger leek fijn en edel door de kleinheid.
‘Winderig’, zei hij.
Ik keek hem verbaasd aan. Hij lachtte. Het was een wel goedige maar een grove
lach.
‘Ja.... als het waait bedoel ik.... dan lig je nog al open....’
‘O ja....’
We zwegen. En gingen zitten in de beide schommelstoelen.
‘Nou Stappie’, kwam ik mezelve dwingend tot een opgeruimde stemmeklank:
‘Nou moet je me vertellen hoor.... hoe dat allemaal in zijn werk is gegaan’.
‘Eerst de bitter jong.... en dan babbelen’.
Ik riep de jongen.
Een oogenblik later zaten we met de karaf en de bitterglazen, het zijne al half
leeg, het mijne bijna nog vol.
‘Nou....’ zei hij.... ‘ik heb háár maar gevraagd..... Ik wist dat zij nog niet getrouwd
was.... en het na de dood van de ouwe heer je oom nog al moeilijk had.... het was
een goed kind’.
‘Betsy een kind....?’
‘Acht-en-twintig wil je zeggen? jawel, dat weet ik ook, maar een vrouw hè, dat
blijft toch altijd in zekere zin een kind, en bovendien ik loop zoo tegen de veertig
zoetjes aan.... hè?....
‘Ja....?’
‘Nou.... dan trouw je beter met een vrouw hè?.... je begrijpt me wel, een vrouw
zoo van tegen de dertig nog niet getrouwd.... die 't eigenlijk wel graag zou zijn hè....
daar heb je niet zoo'n last mee..’
‘Last mee....?’
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‘Ja man, als man van mijn leeftijd en zoo.... ik kan me toch niet meer bezig gaan
houden met al die voorpost-gevechtjes en zoo.... je staat dadelijk meer tegenover
elkaar als man en vrouw....’
‘Heb je haar dat zóó geschreven!?’
‘Ben je wijs.... Jezus man.... je hebt nog altijd niet veel benul van de vrouw.... je
mag een hoop dingen doen, als je de zaken maar niet bij de naam noemt....’
‘Zij was zoo'n argeloos kind....’
‘Toen was ze zeventien man.... gebruik nou toch je hersens.... trouwens die stille
wateren.... ze had het toen al van me te pakken....’
‘Herinnerde je je dat nog?’ vroeg ik blij.
‘Wel nee.... of ja.... nou misschien ook wel.... maar ze schreef het me zelf.
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Ze houdt nog echt van me, ze heeft aldoor van me gehouden, nadat ik weg was....’
‘Kom?’
‘Nou ja.... dat is zoo'n beetje romanesk gefantaseer.... dat hoort er nu eenmaal
bij, nu 't toch eenmaal zoo ver is.... en ze wàs tóén toch wel een beetje gecharmeerd
van me’.
‘Geloof je?’
‘Wel ja.... natuurlijk.... schenk nog eens in.... ho, ho.... je gooit het er over.. je bent
toch wel een beetje koortsig.... je hebt een bevertje.... maar.... wat ik zei.... ze had
het toch veel te druk.... met die dood - en die examenrommel....’
‘Ja.... ze is leerares geworden....’
‘Ja.... de stumperd, ik dacht aan al dat gevos vroeger zelf, ik ben blij dat ik haar
daar uit haal op die manier’.
‘Ja.... dat moet een harde kluif voor haar zijn geweest....’
‘Nou.... en of.... ik hoorde dat allemaal toevallig van een kennis uit Holland, die
haar wel eens over mij gesproken schijnt te hebben.... nou toen heb ik haar maar
gevraagd’.
‘Zoo maar ineens.... hoe kwam je daarbij?’
‘Och wat zal je ik zeggen.... die meid van me begon vervelend te worden.... en ik
heb een hoop opslag weer.... en er was daar een aardig kringetje van getrouwde
lui,.... de Deli-maatschappij ziet haar personeel nu eenmaal graag gehuwd.... nou....
zoo 't een met het ander is me langzamerhand in mijn kop gaan zitten.... er was pas
weer zoo'n aardig Europeesch vrouwtje in de plaats.... nou dan zit je wel eens te
piekeren hè?.... en ik weet zelf niet meer hoe het kwam.... maar ik moest telkens
aan Bets denken zooals ze was in Leiden....’
‘En hoe....?’
‘Hoe ik haar heb gevraagd?’
‘Toch niet ineens....’
‘Nou.... jij heb er ook niet veel kaas van gegeten.... hoe wou je nou anders?....
wat zou ze hebben moeten denken.... als ik ineens zoo maar ereis was gaan
schrijven.. naar Holland kon ik niet.... ik heb dus op een goeien dag een lange brief
gedicht.... ik sta er soms nog versteld van zooveel mooís als ik daarin heb gezet....
en ik heb haar eerlijk mijn portret gestuurd.... haar eerlijk gewaarschuwd, dat
tropenjaren zwaar wegen.... dat ik ouder was.... 't is 't zelfde portret.... van verleden
jaar, dat jij van me hebt....’
‘O, ja....’
Ik herzag het portret even in gedachten. Het leek en het leek niet. Hij was er
zwartschaduwig op in zijn gezicht, maar de foto's in Indië waren toen altijd slecht.
Het portret leek op hem zooals hij vroeger was, maar wat dunner van haar en wat
vermoeider van uitdrukking, en het leek ook wel op hem zooals ik hem nu zag, maar
dan minder grof, sensueel en vervallen.
‘Nou.... zoo viel ik maar met de deur in 't huis’.
‘En....?’
‘Ze nam 't aan....’
‘Dadelijk....?’
‘Nou.... ik heb wel donders lang moeten wachten geloof ik.... maar toen 't antwoord
kwam was er geen twijfel....’
‘Zond ze jou een portret.... is ze veranderd?’
‘Nee.... een beetje ouder.... ja ze zond een portret....’
‘Heb je 't bij je....?’
‘Ja.... hier....’
Hij haalde een wat-oude leeren portefeuille uit zijn binnenzak. En opende die.
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Er zaten veel kreukelige oude bank-papiertjes in. Daar tusschen uit diepte hij een
nieuw portret.
En gaf het mij.
Ik keek.
Ik zag een innig zacht gezicht, wat magertjes en moe leek me, met de oude
ernstig-lieve oogen van vroeger. Maar er was toch nog altijd dat saai en stille in, dat
ik zoo vervelend van haar vond in Holland.
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‘Toch altijd een lief gezicht’, kwam ik.
‘O ja.... en ze heeft wel een goed vol figuur gekregen ook.... mooi geloof ik’, praatte
hij vroolijk, ‘ze heeft me een aardig portret nog gezonden.... een groot, ten voeten
uit....’
‘Ja.... ze was vroeger een beetje tengertjes’.
‘O.... ja.... maar dat heb ik wel goed gedacht.... een ongetrouwd meisje van tegen
de dertig.... daar zitten te veel ongestilde verlangens in.... om mager te blijven wat?....
jij bent dokter.... nou kijk niet zoo gewichtig jong.... een mensch is toch een mensch....
wâblief?’
‘Natuurlijk’, kwam ik moeilijk, dan makkelijker herhaalde ik: ‘natuurlijk.... het is nu
een “jonge vrouw”.... nou.... Stap.... ik geloof en hoop dat je.... dat je....’
Ik stotterde. Hij keek me met komische belangstelling aan.
‘Nou.... vader....?’
‘Dat je heel gelukkig met haar zult worden....’
‘Prosit.... amen!’ lachtte hij en dronk met een zwier zijn bittertje leeg.
Ik had willen zeggen.... ‘dat je haar zult trachten gelukkig te maken’, maar ik kon
niet.
Waarom niet?
Was dat lafheid? Ik weet het niet. Maar wel weet ik, dat ik dadelijk voorstelde om
maar naar het hotel te gaan.
‘Wat doen?’
‘Eten.... het is vlak bij hier....’
‘O.... doe je dat in 't hotel.... leef je hier alleen?’
‘Alleen?’
‘Nou ja.... ik bedoel dat je geen inlandsche hebt of zoo?’
‘Nee....’
‘Saai voor je’ en ineens opstaand, met een vroolijken armzwaai, lachend ‘ook
maar wat uit laten komen’.
Ik zweeg.
Het begon donker te worden. En ik was blij, dat we naar het verlichte hotel liepen
om te eten. Het was een paar stappen van mijn huis. Er kwam toch geen intimiteit.
We hebben daar met nog een paar tafelgasten, luitenants van ons garnizoen,
maar tot laat in den nacht zitten kaarten.
Ook dien nacht heb ik niet geslapen bijna.
Maar niet gedacht.
Ik heb met een leeg hoofd maar suffend neergelegen, tot eindelijk de slaap me
langzaam bekroop.
Den volgenden ochtend vroeg moest ik naar het hospitaal.
In den laten namiddag werd de Willem II pas verwacht. Van der Stap sliep een
gat in den dag.
En weer werd het nacht....
En weder kon ik niet slapen....
Nauwelijks te bed of ik had het warm en zweette en draaide me voortdurend om
en om.
En werd al wakkerder en wakkerder....
Tot ik ten laatste snakkend naar lucht opstond en voor in de galerij ging zitten, in
slaapbroek en kabaai.
En een pijp stopte, en gelaten niet meer poogde naar slaap, en rookend ging
zitten turen naar de baai, die temidden harer dikke zwarte wallen fijn zilverig
overvloeid werd door de pas verrezen maan.
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En ik overdacht den dag.
Ik had het gevoel door afmattende verschrikkingen te zijn gegaan.
Ik herzag de ontmoeting op de mailboot, te midden van het menschengewoel.
Nu nog zie ik de oogen van Betsy.
Ik was een eindje teruggetreden.
Van der Stap trad op haar toe.
Ze herkende hem eerst niet.
Ze herkende hem eerst niet!.... en keek een beetje verbaasd met nog de warme
verwachting in haar stille oogen.
Dan hoorde ze zijn stem:
‘Betsy.... vrouwtje....’
Ik geloof niet dat ik ooit meer iemand
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zoo duidelijk bleek heb zien ‘worden’ en zien verstarren van blik....
Eindelijk stak ze haar hand uit, en kwam gesmoord.... ‘Karel....’
Nog hoor ik die stem! Nog! Het was het versmoorde geluid van een mensch, die
afscheid neemt.
En ze keek hem maar aan, maar aan, maar aan, met die vergroote stille oogen
.... dat hij er verlegen van werd en zei om iets te zeggen:
‘Johnny is er ook’.
Koud, kalm, gelaten zocht ze even mee met zijn blik en zag me staan!
Toen glimlachte ze en wuifde. Ik kwam naderbij.
‘Dag Johnny’.
Nog hoor ik die stem. Nog.... Het was het verruimde geluid van iemand in nood,
die een medemensch ziet.
Met moeite kon ik mijn aandoening bedwingen en stotterde maar: ‘Dag Bets....
veel.... veel geluk hoor.... veel, veel geluk.... heb je een goeie reis gehad?’
Er vloeide nu dadelijk een kalmere stemming tusschen ons.
De verlegenheid tusschen haar en hem scheen wat te wijken.
Het was of ze beiden blij waren, dat ik er was.
Als ze praatten, dan was 't eerst met mij telkens, en dan pas met elkaar.
Maar aarzelend en onzeker.
Dat bleef zoo den verderen namiddag en avond.
Ik had het gevoel dat ik er aldoor bij moest blijven.
En ik zegende zijn verlegenheid, die zijn zoo ruw geworden stem wat matter
maakte, en zijn gebaren wat rustiger hield. Ik heb hen elkander maar één keer
schuchter zien zoenen op de wang, plichtmatig bijna. Dat was bij mij thuis. Maar ik
dorst niet weg te gaan. Even onwillekeurig had ik een beweging gemaakt. ‘Loop
niet weg jong, je bent van de fermilie’, had hij toen gezegd
En zij....?
Zij had me met vochte oogen even toegeknikt. Of heb ik me dat verbeeld? 't Kan
wel, ik was mezelve niet.
Tot de avond kwam.
Heel verstandig had Van der Stap, practische kop in 't leven, mij het praatje rond
laten strooien, dat zij al lang getrouwd waren en zijn vrouw uit Holland weer
terugkwam. Dus waren we vrij van de gewone hinderlijke belangstelling, die anders
het geval zou hebben verwekt. We hielden alleen gedrieën in het hotel een goed
diner, aan een apart tafeltje.
En deden alle drie opgewonden.
Soms zakte Betsy even stil in elkaar en keek angstig naar het door congestie wat
roode vergroofde gezicht van Stap.
Of heb ik me dat toen verbeeld?
Want dadelijk dan deed ze weer vroolijkjes.... en babbelde, babbelde, honderd
uit.
Ik zat haar bijwijlen verstomd aan te kijken.
Was ze zoo veranderd? Vroeger praatte ze alleen rustig, als kind van zeventien
zelfs, en nu volwassen vrouw, zat ze maar te babbelen over de reis, over Port-Said,
over de menschen.... te ratelen gewoonweg, dat Van der Stap glunderde van pleizier.
Dan had ik afscheid van hen genomen.
Tot den volgenden middag. Dan zouden ze met de boot doorgaan naar Singapore
en vandaar direct door naar Medan.
We zaten toen in den voortuin van 't hotel.
Er was niemand meer.
Ik hoorde haar nog in den donker zeggen:
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‘Laten we nog even wat blijven zitten.... Karel....’
‘Goed.... goed....’ had hij gezegd.
Maar ik hoorde zijn ongeduld en haar stem was vol van angst. En toen zat ik daar,
alleen, in den maannacht van mijn voorgalerij. Alles was stil.
Ik dacht en dacht. Telkens weer herinnerde ik me een gebaar van den een en
dan weer een gebaar van den ander.
Wat ging het mij toch aan.
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Ineens, zooals je dat kunt hebben, zág ik inwendig duidelijk, duidelijk Betsy's gezicht,
alleen haar gezicht en bleek, smartelijk bleek, de oogen in angst vergroot.
Driftig stond ik op, vond dat mijn pijp uitging en haalde lucifers. Toen hechtte ik
nog niet aan voorgevoelens en al die vreemde onbegrijpelijkheden in het leven.
Ik ging weer dampend zitten.
En trachtte me te verdiepen in een kwestie van het hospitaal.
Met wil dwong ik me nu verder niet aan hen te denken.
Het was stil en rustig buiten met het blanke maanlicht. Dan dreigt de nacht niet
zoo, als er is het milde maneschijnsel. De stille boomen hebben droomerige
houdingen.
Ik rookte en ik piekerde....
Doch ineens....!
Goeie God wat was dat!
Verstijfd rees ik overeind. Mijn hart klopte me in de keel.
Een harde klap had ik gehoord van den kant van het hotel.
Als van een deur die dichtslaat.
Toch woei het niet.
Bang bleef ik staan, bang, bang, en ik wist niet waarom.
Dan ineens, stond even stokkend mijn hart en adem stil.
Trillend van zenuwen keek ik naar den weg.
Daar zweefde snel een witte gedaante.
Zij kwam snel op mijn huis toe.
Een vrouw in lichte sarong en kabaai.
Het was Betsy! Wat was er gebeurd!
Stijf van schrik zelve, stond ze ineens stil in de voorgalerij en keek me aan.
Die oogen!
Ik wist geen raad. Ik begreep niets. Ik dacht niets. Ik stond haar ook maar aan te
kijken als zag ik een fantoom.
Toen zei ze enkel en sloot even de oogen:
‘Verschrikkelijk’.
Toen bracht ze haar handen aan het hoofd en begon onbedaarlijk te snikken.
Onbeholpen, liet ik haar staan, en dacht slim water te gaan halen.
De steenen vloer was koud aan mijn voeten. Mijn sloffen had ik laten liggen.
Ik kwam terug, al maar fluisterend:
‘Wat is er dan.... wat is er dan....?’
Zij lag nu in mijn stoel, snikte niet meer, keek maar ontzet voor zich uit.
En wilde niet drinken.
Ineens met een gil.... ik hoor hem nog, dien gil.... vlóóg ze op, duwde me op zij,
holde mijn kamer binnen, en smeet de deur achter zich dicht.
Ik draaide me om.
En zag Van der Stap.... in jas en broek .... blootshoofds.... de haren ongekamd..
Hij leek me geweldig in de bleeke weifelende maneschemering. Hij leek wel dol.
Hij zwaaide met zijn armen en deed wild. En siste me toe:
‘Waar is ze’.
‘Dat weet ik niet’.
‘Ze is hier’.
‘Ja.... maar.... Jezus Stap.... houdt je toch kalm.... denk om het schandaal’ viel
me als laatste redmiddel in.
Getroffen stond hij stil. Hoog, breed, broedend als een getergde stier.
Wat moest ik doen? Wat was er gebeurd?
‘Ga zitten Stap’, zei ik verdwaasd.
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Hij ging zitten, zwaar, plomp, buikig. Hij scheen ten einde raad.
‘Wat heb je met haar gedaan’, vroeg ik.
‘Niets....’
‘Niets....?’
‘Gewoon.... gewoon.... goddome.... wat me te doen stond.... daardoor was ze me
voor.... ik kon toch niet zóó de weg op.
‘Zoo?’
‘Nou....!’
‘......?’
‘Ja.... goddome.... wat wou je anders....?’ dan ineens woedend weer.... ‘waar is
ze nou.... wat doet ze.... laat me door....’
Hij was opgestaan. Ik stond voor de deur.
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‘Laat me door zeg ik je....’
‘Neen’.
Wetend ineens wat me te doen stond, hield ik hem met mijn strakken blik in
bedwang.
Zijn oogen dwaalden even af.
‘Ga zitten’, suggereerde ik.
Tot mijn verwondering, dociel ineens, gehoorzaamde hij.
‘Je bent dronken’, zei ik hard.
Hij zweeg, den zwaren dikken kop neer.
‘Niet dronken Karel ben je.... kwam ik toen zachter.... maar veel te verhit’.
‘'t Is toch natuurlijk wat ik wou?’ kwam hij met een gebroken geluid.
‘Misschien niet’.
‘Misschien niet?’
‘Nee....’
‘Maar wat wil ze dan....?’
‘Dat weet ik niet’.
‘Welnou....’ driftig ineens weer oprijzend.... ‘laat me door....’
‘Nee.... je komt niet binnen’.
‘Maar jij ook niet’, dreigde hij ineens met de vuist.
‘Ga zitten’, suggereerde ik weer.
Hij deed het.
‘Luister nou Karel....’
‘Ja’.
‘Het is blijkbaar te veel, hoe, waarom dat weet ik niet.... maar je ziet het’.
‘Ja....’
‘Nou....’
‘Maar ik begrijp het niet.... jij?’
‘Misschien’.
‘Misschien!?’
‘Ja.... rechtzinnig huishouden’, viel me ineens in.
Dat scheen hem een verluchting te geven, want kalmer bauwde hij me na:
‘O ja.... rechtzinnig huishouden’.
‘Dat is het....’
‘Goed.... maar wat nou?’
‘Wil je luisteren?’
‘Goed’.
‘En kalm blijven en doen wat ik zeg?’
‘....?’
‘Denk om de menschen, ze is buiten zich zelve man....’
‘Goed.... zeg op’.
‘Je brengt haar terug naar het hotel en komt hier slapen’.
‘Ben je gek’.
‘Je brengt haar terug en komt hier slapen’.
‘Ze wil niet met me mee’.
Even zwegen we.
‘Ze wil niet met me mee’, herhaalde hij.
‘Dan doe ik het.... ik ben haar neef’.
‘En dan....’
‘Dan gaat ze daar alleen slapen’.
‘En dan....’
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‘Dan blijven we hier samen opzitten.... tot morgenochtend.... vroeg.... slapen doen
we toch niet....
‘En dan....’
‘Dan ga jij er voordat de jongens bij de hand zijn waarschuwen, dan kan ze zich
aankleeden.... en doe jij niets’.
‘Niets?’
‘Beloof je me dat?’
‘Moet dat?’
‘Ja’.
‘En naderhand dan....?’
‘Ja.... dat weet ik niet.... god man dát weet ik niet.... maar nu moet je zoo doen’.
‘Goed’.
‘Beloof je?’
‘Mijn hand, je meent 't goed Johnny, 't gaat me boven m'n verstand.... maar jij
bent dokter....’
‘Nou.... dan ga ik even bij haar binnen’.
‘Goed’.
Ik ging naar binnen en stak een kaars aan.
Angstig in elkaar gedoken zat ze met groote oogen naar me te staren op den
rand van mijn bed.
‘Hij is daar hè’, fluisterde ze.
‘Ja’.
‘Komt hij me opeischen?’ vroeg ze dof.
‘Nee....’
‘Niet....?’
‘Nee.... hij heeft beloofd....’
‘Wat?’
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‘Hier te zullen blijven slapen, als je rustig naar het hotel gaat’.
‘Naar het hotel....’ huiverde ze.
‘Ja’.
‘Alleen?’
‘Ik zal je brengen’.
‘Vindt hij dat goed?’
‘Ja’.
‘Vindt hij dat goed?’
‘Ja.... hij is nu heel rustig.... doe je 't?’
Ze zweeg.
Ik wachtte.
Ze zat te denken. Bleek was ze nog. Ze schreide niet, ze leek wel kalm, ijzig kalm.
Wat is haar in die oogenblikken door het hoofd gegaan? Ik weet het niet. Ik weet
het niet. Maar ineens zei ze:
‘Houdt hij van me....?’
Ik gaf geen antwoord.
‘Maar hij houdt toch van me....?’
Toen zei ik: ‘Veel’.
‘Jij hebt met hem gesproken vóór ik er was.... houdt hij van me?’
‘Op zijn manier wel....’
‘Op zijn manier’, fluisterde ze me na.
Toen vroeg zij:
‘Ik ben nu toch eigenlijk met hem getrouwd hè?’
‘Ja....’
Ze zweeg. Ze dacht.... Wat dacht ze?.... Ik weet het niet.
Dan kwam ze dof:
‘Ga hem zeggen... dat hij... naar de kamer gaat.... dan.... kom ik dadelijk alleen’.
Verschrikt keek ik haar aan.
‘Ga’, zei ze rustig.
Ik deed het.
‘Wel?’ vroeg hij moedeloos.
‘Ze komt dadelijk bij je’.
‘Bij mij?’
‘Ja.... je moet eerst naar je kamer gaan.... dan komt ze na....’.
‘Zei ze dat?’
‘Ja....’
‘Zonder verdere....’
‘Ja.... zonder....’
‘Goddank’.
Hij stond op en ging, het hoofd zwaar van gedachten.
Hij groette mij niet. Ik scheen niet meer te bestaan.
Ik trad de kamer weer binnen.
Daar zat ze nog maar steeds in elkaar gedoken, op den rand van mijn bed, te
staren met haar groote droge oogen, te staren in het licht van de kaars.
‘Bets....’
‘Ja....’
‘Hij is gegaan’.
‘Geloofde hij....’
‘Ja....’
‘Johnny....’ begon ze met gebroken geluid, maar sloeg zich ineens weer snikkend
de handen voor 't gelaat.
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Ik bleef staan op een afstandje.. bang...
‘Verschrikkelijk....’ hoorde ik haar weer fluisteren.
‘Bets, hij is wel goed.... au fond....’ hakkelde ik.
‘Goed....?’ vroeg ze opziend met betraande oogen, glinstrend van 't kaarslicht in
het bleeke gelaat.
‘Ja....’
Ze veegde haar tranen weg en stond op.
Ze stak haar hand uit en hield de mijne een oogenblik vast.
Haar hand was steenkoud.
‘Johnny....’ kon ze toen rustig zeggen.... ‘je bent lief’.
‘Och kind.... ik weet niet....’
‘Ja, je hebt goed gedaan.... ik zie het zoo.... blijf nu hier.... kijk me liever niet na....
wil je....’
‘....!! ....?’
‘Wat?.... o.... nee, nee, nee, nee.... ga maar mee.... dan ben je gerust hè?....’
Ik knikte.
‘Breng me dan maar’, kwam ze.
Ik voelde me bevrijd.
En in den stillen blanken maannacht, over den verlaten weg, ben ik met haar
teruggeloopen naar het hotel.
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Als een schim in de duisternis zag ik haar de deur in schuiven van de kamer.
Er brandde geen licht. Gelukkig, ging me door 't hoofd.
Toen liep ik terug. Ik voelde me kapot.
En heb verder den heelen nacht zitten rooken in de voorgalerij.
En kreeg telkens tranen in de oogen.
Nog, nòg, hoor ik haar zeggen: ‘Johnny.. je bent lief’.
Den volgenden ochtend bracht ik hen naar de boot, als ware er niets gebeurd.
Beiden zagen ze er bleek uit en vermoeid.
Ik heb het weggaande schip staan nakijken tot het om den hoogen landhoek
verdween.
Nog, nog zie ik haar zakdoekje wuiven....
Had ik goed gedaan?
Nu nog vraag ik dat mezelve af.
Had ik wat anders kunnen doen?
Dit alles is nu jaren geleden.... jaren geleden....
En ik zit nu hier in Holland stil op mijn warme kamer aan de schrijftafel met voor
me vol-beschenen door de staande lamp de blank en grijze bladen van een boek,
waar ik niet in lees.... en ik denk....
Ik overdenk het verleden.... en ik twijfel.
Had ik goed gedaan?
Ik zie haar weer zitten op den rand van mijn bed, kleintjes, armelijk in elkaar
gedoken, de oogen vergroot en verdonkerd van angst in het krijt-witte gelaat.
Hoe is het haar gegaan? Ik weet het niet. Ik weet het niet.
Nooit heb ik meer iets van hen gehoord..
Behalve ééns.
Het was een paar jaar later.
Het is de eenige brief, die ik heb bewaard.
Ik schuif de la van mijn schrijftafel open, en zoek in een oude doos met
documenten.
Ik leef nu in het verleden en wil nog eens zien het eenige tastbare, dat ik ervan
behield.
Daar heb ik het.
Een oud vodje. Een gedrukte kaart, met een paar geschreven woorden onderaan
van hem.
Deed ik goed? Ik weet het niet.
Nog, nòg, hoor ik haar zeggen: ‘Johnny, je bent lief!’
Was dat wel zoo? Of was ik laf?
Ik lees de kaart.
Er staat op gedrukt, een datum: twee jaar later.... 13 April....
Ik schrik weer van dien datum.... al weer een dertiende....
Er staat verder:
De Heer en Mevrouw van der Stap - Guizot geven kennis van de geboorte van
een welgeschapen zoon: John Karel Siegbert.
Ze hebben hem naar mij genoemd.
Maar me daar nooit over geschreven. Het zijn nu oude menschen als ik.
Onderaan staat met van der Stap's slordig schrift:
‘De moeder bevindt zich in allen welstand’.
Mijn god....
Wat heb ik....?
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Ik zie 't weer! ik zié 't weer.... 't gezicht!.... zoo helder.... zoo helder.... zoo
verschrikkelijk helder.... Betsy's gezicht.. het is daar vlak voor me.... alleen haar
gezicht!.. bleek, onwezenlijk, smartelijk bleek.. een gemoed in pijn.... zoo duidelijk....
zoo duidelijk.... verschrikkelijk....
Verstijfd staar ik voor me uit.
Het is weer weg ineens....
Recht voor me hangt de groote kalender.
Er staat op.... 12 Maart....
Waarom is dat getal zoo groot?
Wat drijft me ineens naar de klok te zien?
Het is nà twaalven!!
13 Maart. Altijd die dertien, altijd die dertien.
Het is dié datum!
Wat beteekent dit allemaal.... wat beteekent dit?
Wacht mij iets? Mij, oude man?
Had ik niet goed gedaan?
Ik weet het niet.... ik weet het niet....
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Kroniek.
Boekbespreking.
Is. Querido, Amsterdamsch Epos: De Jordaan, I, Amsterdam, Maatsch.
voor Goede en Goedkoope lectuur, 1912.
Hoe de tijd toch vliegt! Hoe snel wij allen ouder, grijzer en.... nu ja, hopelijk ook wat
wijzer worden! Acht-en-een-half jaar is het al weer geleden dat ik, H.R., jong en
hoopvol recensent toen nog, zonder ervaring en zonder désillusie, op verzoek van
onvergetelijken P.L. Tak in z i j n ‘Kroniek’ mijn vreugde over, en bezwaren tegen
Querido's M e n s c h e n w e e uitpakte. Coenen, die, kern-ernstig en oprecht als
altijd, maar misschien nog wat spotgrager dan gewoonlijk, een paar maanden te
voren L e v e n s g a n g onderhanden genomen had, kreeg onmiddellijk daarop
zooveel gallig, cholerisch, en vrijwel geesteloos gesmaal, zulke rauwe en
ondoordachte aanvallen van den overgevoeligen en zelfverblinden jongen auteur
te verduren, dat de lust zich nog verder te bemoeien met iemand, die zoo slecht
tegen aanmerkingen en in 't geheel niet tegen plagen kon, hem ten eenenmale
verging. En op zijn aanraden gebeurde het, dat Tak zich tot mij wendde met het
verzoek M e n s c h e n w e e te recenseeren. Het was een gewichtig en moeilijk
oogenblik in mijn litterair bestaan. Ik had mij tot dan toe zorgvuldig onthouden van
kritiek-schrijven. Ik begreep, aan welke beroeringen ik mijn tot dusver rustig-eenzelvig
leven ging blootstellen. Maar ik had grooten eerbied en warme genegenheid voor
Tak, zijn verzoek vereerde mij boven mate. Dus gaf ik toe, tot voorwaarde stellend
alleen, dat ik zou mogen beginnen met over Jac. van Looy, over Joh. de Meester,
en over den Kroniek-criticus Frans Coenen zelf - geen van drieën te voren in het
weekblad behandeld - mijn hart eens uit te schrijven, hetgeen mildelijk toegestaan
en dan ook binnen weinige dagen uitgevoerd werd. Daarna volgde mijn
Menschenwee-artikel, nog onlangs, tot mijn niet geringe beschaming - wordt men
dan tòch alleen ouder, geenszins wijzer? - door M.H. van Campen geprezen als het
verreweg beste door mij op kritisch gebied voortgebracht.
't Is waar dat ik er mij niet met een Jantje-van-Leiden had afgemaakt. Zooals
gezegd, ik had toen nog illusies van deze soort arbeid. Ik verbeeldde mij, dat het
*)
ernstig woord van een erkend en genegen kameraad eenigen invloed kon hebben
zelfs op iemand die blijken gaf (toen al!) zich voor een wereldgenie van den eersten
rang te houden. Dus deed ik mijn best sterk te beklemtonen en te motiveeren zoowel
mijn bewondering als mijn tegenzin. Naïef streven! De besprokene aanvaardde
goedwillig mijn lof zooals hij álle bewondering aanvaardde, zonder - althans
oogenschijnlijk - ooit eenig onderscheid te maken tusschen de bewonderaars. De
afkeuring telde hij niet. Opperde iemand bedenkingen tegen zijn toomlooze
overdrijvingen, zijn wee- en dol-makende herhalingen, zijn rampzalige
opgewondenheid, hij ‘toonde aan’ dat ook andere schrijvers wel eens overdreven
of zich een paar malen herhaald hadden - en ging onverschrokken voort, te schrijven
zooals hij zich nu eenmaal aangewend had, niét in zorgvuldig gekozen en als de
eenig juiste erkende woorden, maar in ál wat hem aan bestaande of eigengemaakte
letterverbindingen naar aanleiding van zijn sujet maar in 't hoofd kwam; niet in
volzinnen maar in óver-en-óvervulde, u overplassende, overgolvende, u verdoovende
en verwarrende zinnen. En - wat nog erger was - hij scheen zijn eigen persoonlijkheid
nu zoo belangrijk te zijn gaan vinden, dat
*)

Querido had in het tijdschrift ‘N e d e r l a n d ’ een zeer uitvoerige en waardeerende essay
over mijn werk geschreven.
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geen andere hem meer aandachtig bezig houden konden. Zijn romans
‘Kunstenaarsleven’ en ‘Zegepraal’ zijn maar ter nauwernood verkapte biografieën,
en zelfs als hij schéén over het werk van anderen te schrijven bleek bij goed toezien
zijn persoonlijke grootheid het eigenlijk onderwerp. Het verhalend genre werd zelfs
gedurende eenige jaren geheel verlaten. Niets dan kritieken en essays verschenen,
*)
zeer zelden nog eenige bruikbare karakteristiek van andere schrijvers bevattende,
maar hoofdzakelijk aanprijzing, ophemeling van eigen richting, eigen visie en
werkwijze. Het werd naar nu, weeïg naar, wij vreesden dat Querido verloren was
voor de zuivere litteratuur.... Wat mij betreft, ik schreef naar aanleiding reeds van
‘Zegepraal’, opnieuw in Tak's Kroniek, een woord van spijt en hoon, maar waarin
toch nog werd vastgehouden aan een hoop op beter tijden, op inkeer en terugkeer.
Enkele innig doorvoelde bladzijden in dit overigens zoo vooze boek vol rhetorische
narigheid gaven daar reden toe. De hakken en pieken mij gedurende de daarop
volgende maanden in het Handelsblad-feuilleton toegediend waren legio.... Ik ben
ze vergeten.
Want het heuchlijke is dan toch ten slotte gebeurd. Querido is teruggekeerd tot
het schrijven van objectieve, plastisch-dramatische romans, boeken over anderen,
over de wereld waarin hij leeft. In deemoed is hij tot de menschen gegaan. En wat
misschien niet minder verheugend is, hij heeft begrepen dat in lyriek zijn kracht niet
ligt, dat hij moet beschrijven zonder meer, beelden, vertellen, dramatiseeren. Zijn
pas verschenen boek, ‘De Jordaan’ acht ik het beste wat hij totnogtoe geproduceerd
heeft, beter ook, want soberder, raker en van hooger standpunt dan ‘Menschenwee’.
O, het is helaas nog niet gedaan met zijn zelfoverschatting, zijn zich verhoovaardigen
op zijn werk. Nederigheid moet de studie zijner kunst en der wondere werelden,
waarvan wij deel uitmaken, hem nog leeren. Op den omslag van zijn boek liet hij
het woord ‘epos’ drukken. Als wij dit lezen is het beste wat wij doen kunnen: even
glimlachen en.... omslaan, onze lectuur niet laten bederven door er telkens bij te
denken aan dat mal hoovaardige woord! Zeer zeker, er is veel en schoone epiek in
Querido's werk, maar juist in de kunst van vertellen, in het zuiver-epische dus, moet
hij zich nog ter dege oefenen. En voelt hij niet, dat het woord epos, voor óns, een
lofspraak beteekent, een rangschikking onder het schoonste, dus iets dat men zélf
niet schrijft op zijn boek, een kritiek.... die men aan anderen overlaat? Neen, hij
schijnt zoo iets nog altijd niet te voelen. Het is een beetje pijnlijk; laat ons er vooral
niet te veel op letten....
Ik ben zoo nieuwsgierig geweest mijn eigen, acht jaar oude, artikel over
M e n s c h e n w e e nog eens op te slaan, en ik heb er o.a. het volgende in gevonden:
‘Het is het land, maar het zijn vooral deze menschen, die Querido - en dit is zijn
groote verdienste! - in zijn boek een tweede leven heeft gegeven, het is hún taal
die oprauwt uit zijn bladzijden, hun lompe gebaren slaan er doorheen, zij zijn er,
ganschen-al, écht, trillend van leven, hun hartstochten en instincten, hun woeste
kracht, hun laffe slimmigheid, hun botte zelfzucht. Is zijn roman zeer zeker ook van
ethnographisch belang voor de kennis der zeden en gewoonten van een
Noord-Hollandsch tuindersdorp in onzen tijd, oneindig grooter is de kunstwaarde,
om de schoonheid van zoo getrouw het leven herscheppen. Wijde menschenliefde,
een uiterst gevoelig opnemingsvermogen en innig-intelligent begrijpen zijn met
groote dramatische beeldingskracht daartoe noodig geweest’.
Deze geheele alinea, zij zou mij, mutatis mutandis, ook ditmaal voortreflijk kunnen
dienen. Ja, met nog grooter overtuiging zou
*)

De essays over muziek en schilderkunst vallen buiten mijn beoordeeling; ik ken ze trouwens
slechts ten kleinen deele.
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ik haar neer kunnen schrijven. Het zal allicht verbazing wekken dat ik dus ook nú
het woord ethnografie zou willen gebruiken. Doch hoezeer zeer zeker ook in De
Jordaan, de belangstelling en bewondering, door de k u n s t gewekt, ver overtreffen
die voor het volkenkundig belang van dit nieuwe werk, toch wordt men ook hier weer
aan dit belang herinnert! En is het geoorloofd in dit geval van ‘schuld’ te spreken,
dan kan men veilig erbij voegen, dat die alleen bij den schrijver zelf lag. Hij toch
accentueerde het ethnographische, het plaatsbeschrijvende van zijn roman met
den titel. Beschrijving, studie, méér dan verhaal, méér dan epos, was blijkbaar zijn
doel. De trouwe lezer van deze Elsevier-rubriek weet dat ondergeteekende het in
't algemeen met deze opvatting van den roman niet eens kan zijn. Z.i. was ook de
idee van Zola's trilogie: Rome - Paris - Lourdes geen epische meer, waren ook deze
boeken eigenlijk geen romans. Maar wat baat lang twisten over zulk verschil van
definitie! Laat Querido's Jordaan, geen epos, laat het geen roman zijn, een hoogst
belangrijk boek en dat zeer veel schoons bevat is het zeker. Een sterke, zij het altijd
nog wat haastige adem blaast en hijgt het aan, een breede en zware gang verbindt
de zinnen, er is kracht en macht, er is een overtuigende, ja bijna verbluffende
gemakkelijkheid van werken onophoudelijk in merkbaar. Maar bovenal, er is echte
beelding in, de groote, de liefdevolle, de zuiver artistieke visie, die niet weet van
goed of slecht, van moraal of sympathiekigheid, die met gelijke liefde omvat al wat
leeft en lijdt. Die zelfde groote deugd, van dezen in dat opzicht zonder twijfel
episch-en-dramatisch zeer sterkstaanden schrijver, die al zoo krachtig uitkwam in
‘Menschenwee’, het dúrven en kúnnen geven, ook van zijn meest beminde personen
in hun volle slechtheid, in hun laagste momenten, prijs ik in ‘De Jordaan’. Hoe moet
Querido gehouden hebben van Stijn Burk, hoe krachtig, maar vooral hoe ruim moet
zijn gevoel geweest zijn voor dezen ellendige, die in wanhoop over eigen mislukking,
- over het onbereikbare van zijn illusie - zijn zwangere vrouw stompt en slaat, bijna
vermoordt! Waarlijk deze mensch is door zijn afbeelder begrepen, en evenzeer zijn
vrouw, Neel, de ruwe, sluwe, peuterende, schijnbaar altijd weer bukkende, zich
voegende - een heldin als 't er op aankomt! Men heeft Stijn en Karel Burk's figuren
te vaag genoemd; mij staan zij helder en vast voor den geest. Toch begrijp ik dat
sommigen zich nog meer voelen aangetrokken tot de fel-rake schetsing der bijfiguren,
van Dien, in de eerste plaats, Neels hysterische zuster, van Corry, die zuiver
Hollandsch gebleven Carmen, van goedige Nel en van vader Scheendert, van Huib,
den ouden Burk en zoovele anderen. Schetsen, ook van een schilder die teekenen
kan, hebben altijd iets suggestiefs in hun on-afzijn, dat aantrekt vooral den
verbeeldingsvolle, die immers zoo gaarne voor zich zelven volmaakt wat kunst of
natuur hem even hebben laten zien. Maar knapper, bewonderenswaardiger nog,
dan den vluggen, humorvollen, raken teekenaar, acht ik den schilder die zijn schilderij
voltooit zonder het dood te werken, zonder om het sterke koloriet iets te verliezen
van de raakheid der contouren.
Deed Querido met zijn J o r d a a n in de richting van sobere, objectieve
menschbeelding een grooten stap voorwaarts - een reusachtigen stap, waarlijk, als
men bedenkt hoezeer hij, na ‘Menschenwee’, achteruitgekrabbeld was! - dat men
het in deze soort arbeid verder brengen kan is zeker en dat hij, Querido, het verder
brengen zál, acht ik, bemoedigd door deze verschijning, waarschijnlijk. Evenals zijn
boeren in ‘Menschenwee’, zoo laat de schrijver ook zijn Amsterdamsche volkstypen
in ‘De Jordaan’ spreken en denken in hun eigen, moeilijk verstaanbare, kleurige,
maar rauwe taal. Dit maakt de lezing vermoeiend en ik ben zoo vrij te gelooven - al
kan ik mijn bewering zelf allicht niet waarmaken - dat
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het niet noodig is. Er is een toon, waarin men schrijven kan, ook over deze
menschen, zonder van dit, wel zeer voor de hand liggend, hulpmiddel gebruik te
maken. Van Looy b.v. kent zulk een toon - maar, 't zij er aanstonds bijgezegd, ik
weet niet zeker of het wel mogelijk is op de wijze der heerlijke ‘Feesten’ een roman
*)
te schrijven . Doch deze kwestie op zij gelaten, gesteld het doen spreken en denken
van zijn personen in hun eigen idioom ware onvermijdelijk, had Querido dan geen
reden te meer, daar waar hij zelf aan 't woord was, te passen op zijn taal en geen
uitdrukkingen te gebruiken, die, eveneens ontleend aan de spreekwijze der
proletariërs, schade konden doen aan de sfeer, waarin zich de lezer met den auteur
gevoelt? Waarom noemt hij, zelf vertellend, menschen die liggen te slapen ‘in maf
verzonken’, waarom zegt hij dat Aafje ‘kroop in het bed van Gijsbeek’, bedoelend
dat deze twee gingen samenwonen zonder getrouwd te zijn? En is nog vrij veel
hinderlijks van dit genre in ‘De Jordaan’, Querido's gebrek aan innerlijke beschaving
- hij zal wel ‘lak’ hebben aan zulk een heerig artikel! - aan kieschheid en smaak
speelt hem nog dikwijls parten. Dit blijkt ook vaak waar het woordformaties geldt.
‘Augustus-achtig’, ‘getrouwde-vrouwachtig’ zijn leelijke uitdrukkingen, die zeer goed
te vervangen zouden zijn. Een praatje ‘beknabbelen’ is onnoodig... onsmakelijk.
Was ‘Zegepraal’ bijna onleesbaar door de massa's rhetorische bombast, bevatte
ook ‘Menschenwee’ menig ondoorleefd-lyrische bladzij, in ‘De Jordaan’ zijn deze
vooze plekken zeer veel zeldzamer. Van enkele modern-rhetorische woorden kan
Querido nog niet scheiden. Wat er al niet ‘weeft’ en ‘zingt’ en ‘verzingt’ in zijn laatste
boek - ik zou het niet op kunnen sommen. Vooral die werkwoorden met ‘ver’
beginnend: verzingen, verspringen, vercancaneeren zelfs, vormen een staaltje van
zijn liefhebberij. Terwijl toch, voor mijn taalgevoel althans, dat ‘ver’ aan het daarop
volgende werkwoord een bijbeteekenis van vernietiging verleent (vgl. verdrinken,
vergooien, versmaden, verknoeien) spreekt Querido zelfs van een meisje dat haar
ziel verzong. Ik vind deze dingen niet erg, maar ik vind ze jammer. Erger vind ik,
dat hij altijd nog nu en dan terugvalt in zijn oude hebbelijkheid bij één en hetzelfde
begrip vele, min of meer tegenstrijdige definities op een te hoopen, zoodat in plaats
van den zeer sterken indruk, dien hij zich ongetwijfeld voorstelt te geven, absoluut
géén indruk ontstaat. Het begin van het Tweede Hoofdstuk geeft hiervan vele
voorbeelden. Zoo de aanvang der tweede alinea daar (bl. 33); ‘In de Willemstraat
dampte, zonnig-broeiend, een brandende middag-hitte over de morsige keien. De
goten, overmorst van straatvuil, vischafval en groente-struiken leken verstopt.
Pinksteren was in bloed-warmte, Augustus-achtig martelend-heet over den Jordaan
héen geblakerd’. En wat verderop: ‘De gouden Pinkster, daar zwommen ze, daar
doken ze kopje-onder in, 't getier òpgepronkt met vlag en banier van vereenigingen
te-saam-uit, aangejaagd door het feestelijke geloei der zangstemmen en vroolijk
doorklankt van vrij geld, dat huppelde in hun zakken’. Dit zijn eigenlijk pogingen om,
door een eenvoudig in elkaars buurt brengen, zonder logische verbindingen, van
verschillende woorden zekere indrukken te wekken (impressionisme in meest
onlitterairen vorm), hetgeen ook misschien wel lukt bij de on- of halfbeschaafde
menigte, niét bij de intellectueelen.
De opmerking is gemaakt dat in ‘De Jordaan’ het eigenlijke verhaal - waarmede
dan de zielsgeschiedenissen van Stijn, Neel en Karel Burk zijn bedoeld - slechts
gedeeltelijk wordt afgemaakt. Dit is juist, maar.... er staat dan ook een I op den
omslag van dit boek. Zonder twijfel krijgen

*)

Intusschen vind ik het onverstandig - maar wel sympathiek moedig - van Querido, op zijn
manier een Hartjesdag in den Jordaan te willen beschrijven.
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wij in II het vervolg van Karels liefdeshistorie met de duivelsche Corry, want
inderdaad, zooiets interessants al bij den aanvang in de steek te laten, is niet
geoorloofd. Wij moeten weten hoe dat verder gaat, en ook van Lien en Barend
verlangen wij meer dramatiek. Want welke opinie men ook over den roman (in 't
algemeen) moge hebben, dat zulk een boek niet meer behoeft te geven dan ‘tranches
de vie’ zal wel niemand meer vol willen houden. In deel II van Querido's Jordaan
rekenen wij dus in de eerste plaats op den roman van ‘Mooie Karel’, totnogtoe
nauwelijks begonnen. Veel meer dan bij 't vertellen van Stijn's en Neel's geschiedenis
heeft Querido zich bij 't verhaal van Karel's avonturen laten afleiden. Eéns dat hij
den typischen Jordaanheld naar de Wijde Gang doet gaan, waar hij manden halen
en Lien ontmoeten zal, verliest hij zich zelfs geheel in plaatsen
persoonsbeschrijvingen en.... 't hoofdstuk is uit; onze toch zeer gerechtvaardige
verwachtingen van dramatisch gebeuren blijven onbevredigd! 't Is waar dat wij in
ruil eenige zeer levendige scènetjes en typeeringen gekregen hebben!
Levendige, pakkende scènetjes, tafereelen vol en warm van menschelijkheid,
ziedaar de groote aantrekkelijkheid van dit boek evenals van M e n s c h e n w e e .
Er hier ook maar een gedeelte van aan te wijzen, zou ondoenlijk zijn. Van kinderen
houdt de schrijver met de volle overgave van zijn rijk hart en vele zijn de plaatsen
waaruit zijn innig begrijpen der volks-kindertjes tot onze dankbare aandacht komt.
Bedenkt men dit alles en daarbij de enorme intelligentie en werkkracht van dezen
auteur, dan stelt men zich onwillekeurig voor tot welk een hoogte in onze litteratuur
hij het zou kunnen brengen, ware hij door moeder natuur ook nog met een paar
andere gaven toebedeeld: rust en zelfbeheersching, smaak en.... een weinigje
elegantie. Of is dit laatste en beheersching eigenlijk hetzelfde?
H.R.

Henri van Booven, De Bruidegom, Amsterdam, P.N. van Kampen en
Zoon, zonder jaartal.
Het schrijven van z.g. realistische of psychologische romans, van verhalen uit het
hem omringende heeren-en-dames-leven, is nooit de sterke zij van Van Booven
geweest en zal het vermoedelijk ook wel nooit worden. Daarvoor dóet dat leven
hem te weinig; alleen in ‘stemming’ en in de schuchtere, idealistische, bijna etherische
liefde tusschen een zeer welopgevoeden, zich dagelijks badenden, en zijn toilet
nauwkeurig verzorgende jongen heer en een schoon en lieflijk, ietwat fee-achtig
vaag dametje, vermag hij de poëzie van het hedendaagsche te beseffen. En ook
deze poëzie, zij grijpt hem niet hevig en diep genoeg aan om hem in staat te stellen
er iets uit artistiek oogpunt werkelijk zeer belangwekkends van te maken. Alleen
een (voor hem) nieuwe en zeer fantastische omgeving (als die van de Congo; men
leze T r o p e n w e e ) of, bij wijlen, zijn eigen, naar het wijdsche en weelderige
trekkende droomverbeeldingen, alleen dit buitengewone kan hem geven... dat wat
wij nu weer eens, met het geëerde publiek, de ‘stof’ voor een litteraire productie
noemen zullen. Toch is er iets in van Boovens natuur dat hem, telkens weer, drijft
naar het schrijven van zulke z.g. romans uit den tegenwoordigen tijd, naar de
min-of-meer realistische beschrijving. Het is, als ik mij niet vergis, een neiging tot
verheerlijking van eigen levensondervinding, getemperd door besef van onmacht
tot zoo rustig-prachtig blijven-leven door zelfspot en zekeren weemoed, die een tint
van melancolie draagt. Zoo althans verklaar ik mij het ontstaan van boeken als D e
B r u i d e g o m , die leesbaar zijn, o zeker! - Van Booven schrijft goed - maar niet
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veel indruk maken op den lezer, zoo min als hun geestelijke of gevoelsinhoud ook
den schrijver diep geimpressioneerd heeft.
H.R.
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HENRI BOUCHARD. MEISJE MET GAZELLE.

Beeldhouwkunst op de vierjaarlijksche.
‘Der Marmor ist ein seltsames Material; deswegen ist Apoll von Belvedere im Urbilde
so grenzenlos erfreulich; denn der höchste Hauch des lebendigen, jünglingsfreien,
ewig jungen Wesens verschwindet gleich im besten Gipsabgusz’.
Deze regels uit Goethe's Ital. Reise kwamen mij weer in de gedachte toen ik de
eere-zaal binnenging waar d e b e e l d h o u w k u n s t een plaats heeft gevonden.
B e e l d h o u w e n noemt men dit nog maar steeds, hoewel er geen oneigenlijker
naam denkbaar is, want hier ter tentoonstelling zien wij het weer, behoudens een
enkele uitzondering is het meerendeel der beelden nòch gehouwen in marmer, nòch
in zandsteen, hardsteen of iets anders. Het is gips en nog eens gips, soms gekleurd
als zandsteen, soms als brons of lood. Spaarzaam zijn de beelden in werkelijk
marmer en werkelijk brons.
Deels is dit begrijpelijk, want marmer is een kostbaar materiaal en beelden worden
waarschijnlijk minder gekocht dan schilderijen, maar als dit gips dan toch het einddoel
is, zij het dan ook om de goedkoopte, waarom dan niet liever een deugdelijker
materiaal gebruikt, een stof die bijv. in den oven verhard kan worden, zooals Mendes
da Costa ze gebruikte voor zijn voortreffelijke apostelbeeldjes. Maar er komt nog
iets bij; de voorstudie, het modeleeren in klei, is ten slotte feitelijk a l l e s geworden,
en dat is dan ook wel de oorzaak waardoor het vak van den beeldhouwer van thans,
in den grond reeds onzuiver, onlogisch is.
Zoozeer is die dwaling, dat beeldhouwen en boetseeren hetzelfde is, doorgevoerd,
dat de meeste beeldhouwers in hun gietsels, in de stof die dan ten minste marmer
remplaceeren moet, de streken van hun boetseerpennen behouden, en zoo zij het
gips niet kleuren als brons, (wat toch al het allergrootste boerenbedrog is dat men
denken kan), maar hun boetseersel in werkelijk brons laten gieten, hierin niets zit
van die
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gladde, harde, massale stof; maar wij er al die sliertjes, streekjes, hoogsels van de
kneedbare klei in terug zien.
De klei is hier zóó in de plaats gekomen van steen, hout, brons, kortom van
substanties, die geheel andere eigenschappen hebben, geheel andere eischen
stellen, dat de beeldhouwer in het algemeen absoluut uit het oog heeft verloren dat
de klei slechts een hulpmaterie is, en dat al die andere stoffen hun eigene wijze van
bewerken met zich brengen, en daardoor ook hunne eigene vormuitbeelding hebben.
Hoewel men in tal van sier- en kunstvakken al tot de conclusie gekomen is, dat
ieder materiaal bewerkt dient te worden in overeenstemming met zijn geaardheid,
zoo laat toch de beeldhouwer, zelfs de beste onder hen, neem Troubetskoy met
zijn portret van Segantini bijv., zijn kleibeeld met al de ruigsels, de halen en krassen,
kortom met al de eigenaardigheden van het smeeige materiaal, in b r o n s gieten.
En al is het nu hard, onbreekbaar, onvergankelijk, het doet ons onwezenlijk aan,
het is in zijn aspect toch geen brons geworden, maar klei gebleven. Ik noem hier
Troubetskoy's werk, niet omdat het slechter is dan dat van een ander, integendeel
ik voel er zelfs veel voor, maar het is zoo'n goed voorbeeld van.... hoe een bronzen
beeld feitelijk niet moet zijn.
Het beginsel deugt hier niet.
Maar niet alleen het begrip van materiaalbewerking dagteekent uit den tijd, waarin
men meende met de geaardheid der stof geen rekening te behoeven houden, ook
de vormgeving dateert van een opvatting van vele en vele jaren terug. In de
beeldhouwkunst toch merken wij op een zeer groote voorliefde voor het naakt, in
het bijzonder, voor het vrouwelijk naakt, waarbij dan, door den titel veelal meer nog
dan door de uitvoering, een zekere symbolische gedachte voorop wordt gesteld.
Nergens toch zal men zooveel naaktfiguren die Aurora, Diana, Galathee, de
Morgen, de Golf, de Vraag, de Godin, Eva als anderszins heeten bijeen zien als in
een afdeeling beeldhouwkunst. Het is hier niet 't naakt om zich zelf, de realiteit,
maar het naaktfiguur dat door houding, door expressie een gedachte moet
verwezenlijken.
Zouden die beeldhouwers misschien onbewust ‘kunstenaars der idee’ gebleven
zijn of zou het niets zijn dan een zekere traditie, die in beeldhouwkunst, in de kunst
die juist zoo aangewezen is het leven weer te geven, de werkelijkheid tracht buiten
te sluiten. Ziet eens goed, hoe dikwijls de oogen in een beeld, zelfs in een
portret-buste nog conventioneel zijn, zóó dat zij n i e t z i e n , dat de diepe schaduw
van een pupil ontbreekt.
Neen ik geloof dat er nergens zoo veel conventie heerscht als in de
beeldhouwkunst.
Daarom is het bijzonder te betreuren dat het werk van Mendes da Costa hier niet
ter tentoonstelling is, omdat hij mij een van de zeer weinige beeldhouwers lijkt, die
juist zoo goed begrijpt wat hij doet. Het klinkt misschien wat overdreven, maar bij
een goed beschouwen der zaak, zal men inzien dat een bronzen beeld van Mendes
b r o n s i s , een houten marabout h o u t . Een bronzen beeld van Charles van Wijk
bijv. is toch nog klei gebleven.
Laat ons na deze inleiding die meer een beginselkwestie in de beeldhouwkunst
betreft de inzendingen eens nader bezien.
Van de Hollanders noteerde ik A. Fortuin, wiens houten reiger wel toont dat de
maker zich bewust was, dat er verschil bestond tusschen hout en klei. Het beest is
waarlijk wel hout, misschien zouden wij er nog wel iets meer expressie in wenschen,
maar het is in ieder geval zuiver. Ook Mej. van Hall's ‘Moeder en Kind’ is een ding,
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uit één stuk, stevig en strak, vereenvoudigd tot iets monumentaals. Het is gips, maar
men ziet, dat het steen zou kunnen zijn.
In Mej. Dea Meeter's ‘Gave’ zit een zelfde begrip van eenvoud van vorm. Het
kopje is daardoor zonder veel gedetailleerd te zijn toch a f . Alleen, ook dit had in
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marmer of steen gemaakt moeten worden. Het is er op aangewezen.
Van de Belgen is Dillens knap, zeer zeker, en ook Dupon, en Rotsaert's Bacchus
wel geestig, maar George Minne lijkt mij hier toch met zijn ‘waterzakdrager’ de beste.
Dit is dichter bij beeldhouwkunst dan het werk der anderen.
Ook de Duitscher Fritz Behn geeft in zijn bronzen athleet, met de ingezette
glinsterende oogen een zuiver eerlijk bronzen beeld. Men besluite hier niet uit, dat
wij de technische behandeling als voornaamste en eenige factor willen doen gelden,
en de schoonheid der dingen zelf voorbij zouden zien, in genen deele; wij weten
ook in Behn's athleeten-kop, de typeering, het gedrongene van zoo'n kracht-mensch
te waardeeren; maar de zuiverheid van de materiaal bewerking is te langen tijd en
wordt nog in beeldhouwkunst te veel als een quantité négligeable beschouwd dan
dat wij daar niet de aandacht op vestigen zouden.
Een beeld als dat van Arthur Lewin Funcke dat zeer mooi de gratie en het modelé
van het naakt geeft, is een bewijs voor wat wij hierboven zeiden, dat het onderwerp,
de Sandalenbindster, in dit geval, slechts een aanleiding geweest is, om een
naakt-pose te motiveeren. De opvatting heeft hier geheel het conventioneele, dat
nog zoo sterk de beeldhouwkunst beïnvloedt; dit is geen werkelijkheid geworden,
al is de actie zelfs goed en schoon, maar slechts een pose. Zijn Vogelaar evenzoo,
en ook Prof. August Kraus' Boccia-speler, zij zijn goed, zij zijn knap, zij zijn technisch
beter dan menig ander, en toch hebben zij, ja laat ons zeggen ‘het gezochte’, dat
een neergezet model zoo dikwijls kenmerkt. In Arthur Lange's ‘Naaktfiguur’ en ‘Twee
Menschen’ zit meer een persoonlijken kant, evenals in het werk van den Franschen
beeldhouwer Henri Bouchard, die zoowel in zijn ‘Claus Sluter’ als in zijn ‘Meisje met
de Gazelle’ realiteit geeft en toch zijn weergave weet te beperken tot de grenzen
die zijn materiaal hem stelt. Zijn Meisje met de Gazelle is bovendien van compositie
al zeer fijn en beschaafd.
De Fransche beeldhouwers hebben echter veelal de neiging om salon-artikelen
te maken. Er zit in veel der Fransche beeldjes o.a. van Desbois, Verlet, een te groote
zucht naar uiterlijkheid, die ons onwillekeurig aan het werk uit galanteriewinkels
doet denken.
Van de Italiaansche beeldhouwwerken is ongetwijfeld Calandra's important fries
geniaal en knap, maar wij zouden het in brons moeten zien om een juiste meening
er over te kunnen hebben. Het is 't zelfde als dat wij een schilderij moeten
beoordeelen naar een foto.
Saverio Gatto's kinderkopjes zijn fijn geobserveerd, ook Perincioli's ‘eerste geluid’,
dat echt is, gewoon en natuurlijk. Van Hanaks beeld ‘de Moeder’, in een
hoofdkaaskleurige specie uitgevoerd, geeft de titel een dichterlijker gedachte dan
het beeld zelf. Wij kunnen ons voorstellen, het verhevene van 't moederschap, ook
het tragische, maar d i t is nòch het een nòch het ander. Een leelijk naaktfiguur is
het, maar dat niet mooi, d.w.z. niet karakteristiek is in zijn leelijkheid, slechts uit den
titel weten wij dat de kunstenaar het moederschap heeft willen personifieeren, maar
wij worden niet ontroerd door de tragiek van dit lichaam.
Wij willen dit korte overzicht van de beeldhouwkunst, waarin wij bezwaarlijk alle,
zelfs niet alle goede kunst konden memoreeren, besluiten door te wijzen op een
paar zeer opmerkelijke beelden van den Zweed Carl Milles, die twee portretten
inzond krachtig en forsch uit steen gehakt. Wij zouden kunnen vragen waarom ze
zoo half in den fond vastgehouden worden, maar de expressie van den tooneelspeler
Wettergren o.a. lijkt mij uitstekend, en de opvatting van het werk zóó, als men zich
goed beeldhouwwerk kan denken.
De traditie, die door vele jaren heen in de beeldhouwkunst heeft voorgezeten,
komt er wel uit, maar langzaam, uiterst langzaam.
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Reclame- en handelsdrukwerken in den Rotterdamschen kunstkring.
Het Deutsches Museum für Kunst in Handel und Gewerbe
heeft zijn interessante collectie reclame- en handelsdrukwerken, tot een
reisportefeuille bijeen gebracht, nu aan den Rotterdamschen Kunstkring ter
tentoonstelling gezonden. We vinden er reclame-platen, boekbanden, advertentiën,
briefhoofden, handelsformulieren en etiketten, vele door kunstenaars, die in
Duitschland naam hebben, ontworpen. Bernhard, Behrens, Belwe, Christophe,
Ehmke, Erdt, Erler, Gericke, Gipkens, Grüner, Hohlwein, Klinger, Kleukens, Keune,
Hans Rudierdt, Schmid en Weiss zijn de voornaamste onderteekenaren. De geringe
belangstelling welke zij te Rotterdam heeft gevonden, bewijst, hoe weinig men ten
onzent gewend is, bij voorwerpen van handelsgebruik aan schoonheid, aan iets als
kunst te denken. De tentoonstelling had kunnen bijdragen tot verbreiding en
versteviging van het besef, dat handel en nijverheid in het dagelijksch doen zich
evenmin van leelijke voorwerpen hoeven te bedienen als het huishouden.
Alles is zoo gehangen, dat men elke plaat op zich zelf goed kan beschouwen en
in de vitrines liggen de kleuren met overleg naast en tegen elkaar gekozen, alles
op donker grauw papier geplakt. Bernhard is een kraan in het teekenen, hij treft
vooral door de kracht, waarmee hij zich uit èn door de veelzijdigheid. Hier kraait fier
een haan, de goudgele vederen trotsch omhoog; daar staat prachtig voornaam een
witte hazewindhond, een rose halsband om, de tong uit den bek. Een gouden fazant
prijkt op een witten schotel,

BOEKOMSLAG NAAR TEEKENING VAN LUCIEN BERNHARD.

reclame voor een kookkunst-tentoonstelling. Zwart spokig vliegen vliegmachines
door bloedroode lucht. Een reuzepak kaffeïnevrije koffie strooit zijn bruine boonen
tegen een diepblauw fond uit. Bengelend aan touwtjes knielt een purperen
marionetten-ridder. Bernhard verrukt zelfs met een mooi diep donkere zwarte vlek
tegen grijs en paars: drie inktfleschjes, de halzen blauw en rood belakt; of door
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heerlijke groen- en geeltjes en roomwitte glimlichtjes van een troep likeurkaraffen,
breed zwart omlijnd.
Ook den naam van J. Klinger ziet men vaak. Hij heeft minder stijl, althans is zijn
stijl minder streng. Hij is een grappenmaker. Als reclame voor een nieuw
mineraalwater laat hij een reuzekikvorsch haar jong, dat vóór haar zit, volspuiten
met het bruisende nat. Voor een Turksch feest teekent hij een rood Turksche muts,
zwevend op een halvemaan door zwart donkeren nacht, boven een moskeeënstad.
Voor een ‘Kinderbal der bösen Buben’ twee carica-
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tuur kinderkoppen, den jongen glunderend van genoegen, het meisje blozend
verlegen, beider bolronde kopjes uitkomend boven het advertentieblad. Een kring
clownskoppen met hooge zwarte hoeden, de kragen tot een witten krans geworden,
laat hij grijnslachen tegen een in hun midden hangende groene flesch ‘Alcoholfreies
Bier!’
Hans Rudierdt is losser en artistieker dan de anderen, hij composeert niet, stoort
zich niet aan de eischen der bladvulling; geheel willekeurig, naar dat zijn smaak
hem ingeeft, gooit hij zijn gedachten op het papier. Zijn wrang grijnzende
clownsmasker, met bloedroode lippen en witte tandenrij, ziet men tegen het zwarte
silhouet eener gothische kerk; langs de witte Pierrotkraag flitsen de serpentinelijnen;
zijn karakter ligt meer in de uitdrukking van den kop.

BOEKOMSLAG NAAR TEEKENING VAN JULIUS KLINGER.

Minder fantazie heeft Gipkens, toch is er ook van hem veel goeds. Noemen wij
voorts nog Ludwig Hohlwein als een der besten.
Al deze platen zijn kunstwerken, omdat ze voldoen aan de eischen die men aan
een kunstvoorwerp stellen moet; ze zijn g o e d , s c h o o n en w a a r . Goed, omdat
ze knap geteekend zijn; schoon, omdat ze met smaak gecomposeerd zijn, en waar,
omdat ze beantwoorden aan hun doel. De naam waarvoor reclame gemaakt wordt,
staat daar steeds als hoofdzaak; vóór alles in het oog vallend; duidelijk en sprekend
door de kleur. En nooit staat hij daar als iets aparts; hij hangt steeds samen met de
teekening, vormt mèt haar de bladvulling. Bijna zonder uitzondering zijn alle
teekeningen vlakversieringen. Die van Bernhard zien er zelfs uit als met shablonen
gedaan.
Het interessante van deze tentoonstelling zit echter voor ons land en voor deze
stad, meer nog dan in de reclames, in de boek- en handelsdrukwerken, daar hierin
vrijwel voor het eerst ten onzent, het streven der affiches blijkt doorgevoerd. Ook
hierin is Bernhard d e man. In dit fijnere werk drukt hij zich telkens op eene andere
wijze uit: nu eens teekent hij met een onhandig getrokken dun penlijntje, dan hanteert
hij met vaste hand een fijn penseel, dan weer een grof, om met een enkelen forschen
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haal even het karakter aan te geven, zooals van den triest zwarten jongenskop op
een boekband voor ‘der Weg nach Zion’. Voor ‘Das grosze Schweigen’ maakt hij
niets dan een vignetje in zwart medaillon met witte treurwilgtakjes. Sierlijk en toch
in het geheel niet Fransch, teekent hij nuffige dames met crinolines, parasol en sjaal,
en het verbaast telkens, met hoe weinig middelen hij zich uitdrukt.
Onder de handelsdrukwerken zien we vele kleine versieringen met bijzonderen
smaak aangebracht. Een blad- of bloem-
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motief, een cirkellijn met eenvoudig monogram er in, schijnbaar onbeduidende
teekeningetjes, maar die mooi zijn door de wijze, waarop ze zijn aangewend en
door de kleurkeuze. Een enkel sterk ultramarijn, turkooizen blauw, of rose rood,
domineert.
Ehmke, Erich Grüner, Kiessewetter, Reuner, Eichinger, Keune en Schwätz zijn
de voornaamste makers er van. Van Hohlwein valt een mooie invitatiekaart in het
oog. In den hoek op het witte papier een geel mandje en daarin een groote toef
rozen. Niets dan een vlek geel en rood en met dikke zwarte lijn de teekening er in.
Vlak onder tegen de mand aan als een tafellijn, met stijve, groote letters het woord
‘Einladung.’ Bijzonder decoratief door de lijn èn door de sterke kleur. Bernhard zendt
zijn ver. anderd atelieradres rond in een omslagje, ivoorkleurig grof papier met bruin
randje, in het midden als een vignetje, in bruin vierkant, een sterk blauw-groene
lamp.
Verscheidenheid, dus, allerwege, in gegevens: daar immers het praktische leven,
waarvoor dit alles gemaakt is, die verstrekt; maar tevens verscheidenheid in opvatting
en uitvoering, blijk dat er voor dit soort kunst in Duitschland een fonds is van artistiek
voelen en kunnen.
A.Z.

Prenten bij Wed. G. Dorens & Zoon te Amsterdam.
De prent, de ‘print’, wat geprint, (af-) gedrukt is in tegenstelling met het schilderij en
de teekening, die origineelen zijn, komt den laatsten tijd weer eenigszins in eere. Ik
bedoel natuurlijk de moderne prent. Oude prenten zijn vaak gezocht om historisch
of topografisch belang, maar hij die zich interesseert voor een moderne gravure,
ets, kleurets, houtsnee of litho, (zijnde de procédé's, wier werking het meest door
den maker zelf wordt beïnvloed) mag wel verondersteld worden te begrijpen, dat
zulk een bedrukt blad papier, hoewel geen unicum, bijna evengoed als schilderij en
teekening, rechtstreeksch het handwerk van den kunstenaar kan zijn, die immers
hetzij zelf de pers hanteert, hetzij de techniek en haar eischen voldoende kent om
vooruit te weten, wat de afdruk zal terecht brengen van zijn bedoeling.
Dat de prent nu, litho, houtsnee, ets, kleurets, gravure, thans weer door velen
beoefend en door velen gewaardeerd wordt, is wellicht eenigermate een
maatschappelijk verschijnsel. De vermenigvuldigende kunsten zijn sociabeler van
aard dan de andere, en hij die ze beoefent of aanmoedigt doet daardoor al iets, om
zoo te zeggen, in gezelschap met anderen. De ets of litho, die uw portefeuille bevat,
of die uw wand ciert, heeft een maat in het huis van anderen. Verzamelt de bezitter
uit liefde, niet terwille van completeering, niet uit bluf, niet uit speculatiezucht, dan
ontmoeten de verschillende eigenaars der zelfde kunstwerken elkaar in één
genegenheid, één bewondering.
In zekeren zin zijn al deze soorten prenten toch altijd nog van betrekkelijk
aristocratischen stand. Het blijven, in zekere mate, producten van de hand direct.
De kunstenaar, de ontwerper zelf, bewerkt zijn plaat, zijn steen, zijn blok, want
andere dan zóó ontstane prenten worden, terecht, thans niet geteld. Het ingrijpen
van een tusschenpersoon wordt gelukkig noch door kunstenaar, noch door
kunstminnaar meer geduld. Maar hoe is het met dien anderen intermediaire, die in
een ander, nog niet bijster geacht, deel der grafische kunst optreedt, het zuiver
chemische procédé van fotografie? Mij dunkt, men moest een stap verder gaan, en
even goed als de koper- of steen- of houtdrukken, de steeds meer
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geperfectionneerde zuiver-grafische of galvano-reproductie tentoonstellen van
teekeningen, speciaal op reproductie vervaardigd. Niet langer dus de teekening
zelf, die op zich zelf immers niets is, niets behoeft te zijn. Meer en meer moet - nu
de zuiver mechanische reproductie toch een niet
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te negeeren duurzaam verschijnsel is geworden - deze reproductie, mits onder
gunstige omstandigheden ontstaan, (op goed papier, zorgvuldig gedrukt) h e t
kunstwerk worden, waaruit de intentie van den maker volledig blijkt. Het werken
voor dergelijke reproductie moest hier - nu het toch eenmaal wordt en moet worden
beoefend - een kunst op zichzelf zijn; niet langer moest de

KATHE KOLLWITZ. WERKLOOZEN.

eigenlijke prent hier een verzwakking kunnen zijn van het origineel. Eerst dan zou
deze vorm van grafische kunst naar behooren worden gewaardeerd, ook van de
technische zijde. De tentoonstellingen-organiseerende vereenigingen en particulieren
zouden hier veel goeds kunnen uitrichten, door voortaan van journalistieke
teekenaars, illustratoren en wie er meer voor mechanische reproductie werken, niet
langer de origineele teekening, maar den goeden afdruk te exposeeren. Aldus zou
de kunstenaar worden gedwongen, zóó te werken, dat de afdruk, die wordt verspreid,
een zuivere wedergave is van zijn intenties.
Behalve de groote etsen van Brangwyn, die waar hij massale partijen bijt, en veel
teekent ook in het vele wit, toch dat wit, dat licht vooral bezigt ter bereiking van het
eigenlijke forsche, niet zelden werkelijk monumentale effect, komen op deze expositie
vooral naar voren de met tinten verfijnd-bewerkte houtsneden van Jungnickel, Walter
Klemm en Hans Franck, die sterk geïnspireerd op de Japanners, dieren en
landschappen in allen zwier van lijn en kleur neerzetten op een vlak van eenigszins
decoratieve werking. De laatste herinnert echter soms, en dat waarlijk niet in zijn
minder voortreffelijke werk, aan een strak-
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ker en tevens meer onmiddellijk door de natuur bezield houtsnijder als Dürer; wie
die zijn mooie zee beziet, denkt niet aan teekeningen of drukken van dezen vromen
meester?
Maar Pissarro behandelt de houtsnee strenger, dogmatischer, hij transigeert niet,
door tintjes, op het blok gedoezeld, gepoederd en gewasschen, met het picturale.
Aan kleurhoutsneden doen denken, al zijn ze het niet, maar kleuretsen, de poppige,
stijve, geestige doch wel wat kinderachtig gedachte prenten van Bernard Boutet de
Monvel. Evenals zijn broer, de hier door zijn prentenboeken beroemder Maurice
koestert hij zich in een zekere wat gemaakte, maar behagelijke afgepastheid van
voordracht. Ofschoon van gedachte toch weer leeg, hebben zijn prenterige prenten
een onbetwistbare charme, de charme van al wat fraai, gaaf en in zich perfect is.
Maar niet bij hem moet men komen om de vrijer, nerveuzer, en meer geestdriftige
speelschheid, waartoe de kleurets, dunkt me, zoo goed als de ets, den kunstenaar
dringend noodt; de gebeten tinten staan strak naast elkaar geschikt tot een - zeer
zeker aangename - vlakverciering. Cahine is meer de echte, het procédé uitbuitende
etser, ook in die even scherp satirieke, als breed gedane kleurets, die een schauwe
k o m i s c h e A l t e voorstelt, een prent, te verkiezen dunkt me, boven zijn
mondain-sceptische parade-achtige boulevard- en Bois de Boulogne-tafereelen.
Een nare uitwas van de op het oogenblik wat wild zoekende Duitsche
Secessionistengroep is Geiger, door zijn vrienden een Goya gedoopt, omdat hij
stierengevechten en griezeligheden etst. Het mocht wat! Dan doet Käthe Kollwitz,
ofschoon zich zelf wel vaak herhalend in haar meer hardstompe dan barre litho's
met proletarisch motief, menschelijker aan. Meer dan één van haar prenten is wel
zeer overtuigend dramatisch, het brute lijden, de doffe geslagenheid der misdeelden
uiten zich als onmiddellijk. De laatste streek van de politie-censuur komt ons in de
gedachte, die haar affiche verbood. Het stelde een paar deerniswaardige, scrofuleuse
groote-stads kinderen voor, spruiten van dompige misère, en gaf als commentaar:
het spelen op de trappen en op de binnenplaatsen is
v e r b o d e n - een opschrift dat de Berlijnsche huisjesmelkers met gnuivende
wreedheid? - ach neen, naïevelijk met onbewuste ironie - voor hun huurkazernes
plegen te plaatsen. De heeren protesteerden in gerechte verontwaardiging, en de
commissaris gaf zijn v e t o .
Ik releveer het feit, wijl het kenschetsend is voor de houding dezer vrouwelijke,
Berlijnsche Steinlen....
Maar de litho! De litho schijnt, als men deze expositie mag aanzien voor een
betrekkelijk representatieve, misdeeld! Slechts Shannon is verder ruim
vertegenwoordigd. Slechts Shannon - laat men het niet houden voor een
geringschatting. Met zijn teere streeling van het krijt op den steen, geeft hij, bijna
vaag-aanduidend, wel wonderweinig, iets zeer atmospherisch, en zeer
karakteristieks. Het is eenigermate een pose, maar dan wel een zeer smaakvolle.
Welk een distinctie. Wie onder ons herinnert zich nog ‘The Pageant?’, of wie is er
nog over, behouden voor de grafische kunst, van de gedistingeerde verfijnelingen
die er voor werkten? Ik zag onlangs - vrij armelijk gereproduceerd - een portret van
Shaw, den goedmoedigen sater, het welmeenend enfant-terrible, door Will
Rothenstein. Dit is toch wel een gansch eigen, en zeer beschaafde kunst. En een
precieuse opvatting van steendruk, die recht van bestaan vindt - zoo goed als een
andere, forscher, sonoorder - in de eigenschappen van den steen.
Ten slotte een heugelijk bericht. Deze kunsthandel verwacht een collectie etsen
van Liebermann. Van Liebermann, die ons land zoo goed kent, zoo genegen is,
maar er zoo weinig gekend en erkend wordt.
C.V.
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‘VROUW BIJ DE SCHOUW’; NAAR EEN SCHILDERIJ VAN E. VAN BEEVER.
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E. van Beever † door C.W.H. Verster.
Voor Elise van Kaathoven.
‘Groote eerbied wordt uit groot lieven geboren,
en zij geeft de beschroomd warme toewijding,
die heenbuigt over de dingen, om tijding
van hun waar wezen uit hun mond te hooren.’
HENRIËTTE ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK.

Nog goed herinner ik mij de wondere bekoring, die er voor mij uitging van het eerste
schilderijtje, dat ik van Van Beever zag.
Het was te Hilversum op een tentoonstelling van de Club de X in een lokaal aan
het Melkpad. Het stelde voor een moeder bij de wieg, en het geheel was in een
groen-grijze tint gehouden; er was zooveel atmospheer in dit werk, er sprak zooveel
liefde uit de verzorging van de accessoires, - het groene wieggordijntje was zoo
trouwhartig weergegeven en het schilderij getuigde van zulk een bizondere techniek,
dat ik niet kon nalaten mijn bewondering aan deze en gene er over uit te spreken.
Het bleek mij dat ik niet de eenige was die er zoo over dacht, - velen van de
confraters toch erkenden dat dit stukje er een was, waarbij veel van 't overige in het
niet verzonk.
Sedert heb ik veel werk van Van Beever gezien, - zóó bij den kunstschilder Aug.
Le Gras, die een paar fraaie specimina van zijn kunst bezat, o.a. het bekend
geworden stilleven met het gemberpotje, de pompoenen, en den spijker, - wat later,
bij een tentoonstelling, tot de woordspeling aanleiding gaf, dat Van Beever's werk
met recht de ‘clou’ van de expositie kon worden genoemd.

E. VAN BEEVER

(1912).

Nog later stelde hij te Hilversum in een zaal van ‘het Hof van Holland’ ten toon,
en trof mij daar als héél bizonder een studie van varkens in een hok, die zoowel
naar een juist gevoel voor kleur als naar een bewonderenswaardige penseelvoering
heenwees.
Na dien tijd bezocht ik den schilder herhaaldelijk in zijn atelier te Laren, waar hij
ook etste, - en zag hem daar schilderen.
Nooit zal ik die enkele uren vergeten, die ik daar doorbracht, - wat ik er zag - wat
ik er leerde, - en nog hoor ik in mijn verbeelding de gevoileerde stem van den artiest,
- of verneem zijn uitbundigen lach, wanneer hij nu eens ernstig betoogde, dan weer
een sarcastisch gezegde uitte.
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Van Beever was een zeer gecompliceerde natuur, en zijn werk legt er getuigenis
van af.
Maar het allermeest heb ik wel genoten toen ik gansch alleen door de zalen van
‘Pulchri Studio’ dwaalde, waar hij o.a.
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met Van der Ven en Derkzen van Angeren exposeerde. Er was ongeveer een 60-tal
werken van zijn hand aanwezig, en hier eerst kon men zijn techniek, zijn gevoel
voor tonaliteit, zijn minutieuse arbeid ten volle waardeeren.
Ik heb daar den morgen en den middag doorgebracht, en ik herinner mij niet op
eenige expositie méér te hebben genoten.
En nu ik weer die tentoonstelling in mijn herinnering terugroep, nu zie ik allereerst
dat moeizaam-gebogen vrouwtje met het roode hoofddoekje, - het blauwe, verweerde
schoorsteenvalletje met de vier witte bordjes daarboven, - het brokkelige oude
muurtje, dat zoo fraai van stofuitdrukking is, - een voor mij complete Van Beever.
En ook dat andere oudje, zittend op haar stoel en oprakelend het vuur, - in haar
blauw rokje en karmozijn-rood jakje. Wat de factuur betreft doet hij mij dikwijls aan
het penseel van dien anderen ouden stoeren werker, Bakker Korff terugdenken,
ook wat de verzorging der détails aangaat.
En in zijn bloemen (o.a. muurbloemen in gemberpotjes), in een studie: pruimen
op een wit bord, met een groene appel er naast, in vele zijner stillevens met oude
boeken, kannetjes, appelen, handschoenen, zijn ook zeer stellig reminiscenzen te
vinden aan het werk van Floris Verster, - ik zeg reminiscenzen, want het essentieele
in Van Beever's werk is toch weer gansch anders dan in dat van den Leidschen
schilder. En zoo heb ik daar in Pulchri's zalen o.a. lang betuurd een klein paneeltje
(‘Koffieuurtje’, - een vrouwtje in een vredig intérieur), - dat als
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VROUW BIJ 'T VUUR.

een stukje oud goudlederen behang aandoet; heb ik teruggezien het schilderijtje,
waaraan ik hem op zijn atelier bezig zag, en dat mij ongemeen bekoorde: ‘Bakkerij’,
waarin hij een zeldzaam schoone kleurcombinatie gaf van roodbruin naast
cobalt-blauw, een gamma dat hij ook in een ander stukje ‘ziekbed’ bezigde.
Zijn laatste buitenstudies die hier hingen waren in Moll vervaardigd. Een
‘Zondagmorgen te Moll’ was wel een der meest complete stalen uit die dagen, die
het begin van een nieuw tijdperk in zijn kunst schenen aan te duiden. Wat was het
zonnige er goed uitgedrukt, hoe juist was het plekken der schaduw geobserveerd
op de gele deuren, de Veronesegroene luiken en.... hoe sober en harmonieus was
alles van factuur en kleur. Ook hierbij kwam het huis in de dorpsstraat te
‘Noordwijk-binnen’ van mijn broeder Floris mij in de gedachte. Door deze uiting kon
Van Beever op één lijn met hèm worden gesteld.
En gerust durf ik 't hier neerschrijven, dat ik nà de Marissen (Matthys Maris vooral),
nà Breitner, nà Floris Verster, nà Isaac Israëls, nà Toorop, de meeste waardeering
heb voor het werk van Van Beever.
Nu deze zoo veelzijdig ontwikkelde artiest zoo vroegtijdig gestorven is, - hij werd
slechts 36 jaar - nu acht ik het beter hem aan 't woord te laten, - en ook enkele van
de kritieken af te drukken, die over hèm verschenen. Zijn streven zal daardoor beter
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worden gekend, zijn arbeid meer worden gewaardeerd, dan door een lang relaas
over zijn werk mogelijk zou zijn.
Van Beever werd 28 Maart 1876 te Antwerpen geboren, woonde daar tot zijn vierde
jaar en vertrok toen met zijn ouders naar Amsterdam. Hij had al vroeg plezier in
teekenen, en toen hij later schilder wilde worden, ondervond hij van zijn ouders
feitelijk geen tegenwerking, hoewel zij misschien liever gezien hadden, dat hij in de
muziek was gaan studeeren, - maar, aangezien hij een hekel had aan alles wat op
gamma's en oefeningen geleek, om niet te spreken van de dorre meesters, die hem
les gaven, zoo hield hij in 1890 op met het nemen van vioolles.
(Men weet echter, dat hij het door eigen studie op dit instrument tot een groot
meesterschap bracht, en vele patiënten van 't Sanatorium ‘Hoog-Laren’ o.a. zullen
hem stellig nog dikwijls dankbaar gedenken).
Op zijn veertiende jaar kreeg hij voor 't eerst teeken- en schilderles van een
huisschilder, een man met veel smaak en gevoel voor kleur. Deze liet hem stillevens
schilderen en werkte zelf veel in de proeven van zijn leerling, om diens vader
aangenaam te stemmen. Ondanks dit erkent de artiest veel van dien huisschilder
te hebben geleerd. Ook bezocht hij de avondschool voor den ‘werkenden stand’
(Wierink), en leerde toen bij Dijsselhof.
‘Ik geloof wel’, zoo schreef Van Beever mij, ‘dat ik toen onder de ijverigste
leerlingen gerekend mocht worden en de ongeveer twee jaren die ik daar heb
doorgebracht zullen mij altijd blijven heugen, en nòg, als ik zoo'n enkele keer de
Groenburgwal afloop, waar de School gevestigd was, en ik hoor de klok van den
grooten toren zijn breede geluiden weggalmen, dan denk ik met een gevoel van
weemoed aan dien tijd. Dijsselhof stelde wel belang in mij, en vele uren bracht ik
op zijn atelier door. Ondertusschen liet mijn vader mij op de “Quellinus-school”
plaatsen.
Wat een val! Wat een verschil met den goeden Dijsselhof, - de fijngevoeligen
artiest, die met zijn leerlingen meeleefde, ze bezielde voor het mooie, en daarnaast....
de schoolmeester, de man met de lat, de automaat, die om de zoo- en zooveel tijd
de klas rondging.
Mijn vader en ik hadden liever gewild dat Dijsselhof mij les zou geven, maar,
noodlottig voor mij - hij werd eens daarvoor speciaal door mij uitgenoodigd, - was
de man te bescheiden, betoonde zich niet happig, als zoovelen, op een lesje.
Waarom nog meer over de “Quellinus”-School gezegd? Ik voelde me niet thuis
in die muffe omgeving. Ik kon daar niet werken, en, na een tweejarig nutteloos
verblijf, ging ik, gelukkig, van deze instelling vandaan. Alvorens de school te verlaten
had ik door een vriend kennis gemaakt met den kunstschilder Alex. Boom.
De dagen dat ik van de school wegbleef, ging ik bij hem werken (Stilleven). Bij
elkaar genomen heb ik daar vier maanden doorgebracht, en ik kan gerust zeggen,
dat mijn eigenlijke schilderperiode daar begonnen is, en steeds zal ik erkentelijk zijn
voor de gevoelige en artistieke lessen mij door den schilder gegeven, en die van
grooten invloed zijn geweest op mijn verdere ontwikkeling.
Mijn vader wilde echter dat ik mij voor de Academie ging trainen. Eenige jaren
gips, - op de Academie, - weer een tijdlang gips en toen eindelijk in de Schilderklasse
- schilderen! Toen brak voor het eerst een beroerde tijd voor mij aan; van eenige
rijke heeren kreeg ik een armzalig subsidietje, dat nog zeer onregelmatig werd
uitgekeerd, en, met wat ik er bijverdiende met het geven van muzieklessen en het
zoo nu en dan ergens vioolspelen scharrelde ik zoo ongeveer drie jaar rond. (Bij
mijn komst op de Academie verhuisden mijn ouders naar London). In den beginne
ging alles goed, maar ook daar werd de toestand voor mij onhoudbaar en ik snakte
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van Breitner. Na ongeveer een
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half jaar zoo te hebben gewerkt, moest ik naar Londen waar mijn ouders ziek waren
geworden. Ik heb er ruim een paar jaar gewoond, - geschilderd heb ik daar niet.
Toen mijn ouders overleden waren ging ik weer naar Holland, en in Blaricum
wonen.
Blaricum en Laren waren toentertijd de centrale depôts van alles wat aan Amerika
wilde leveren. Aan dat vies gedoe heb ik gelukkig nooit meegedaan. Eerst schilderde
ik veel stilleven, toen intérieur, daarna werkte ik ook buiten.
Een bepaalde “bedoeling” heb ik nooit gehad, ik schilderde alleen wat ik mooi
vond en òm te schilderen.
Verhaaltjes heb ik er ook nooit bijgedacht. Waarom ook? Van een leelijk
geschilderd zonnig landschap maak je geen “blijde leven” en van een leelijk
intérieurgeen “gelukkige moeder”.

LANGS HET KOREN.

Wat geeft het ook of je een leer aanhangt, of je een soort propagandistische
speech bij je werk afsteekt en het schilderij is leelijk?
Het geeft voor de toekomst toch niet of je je al mooi voordoet, de tijd zal wel
anders openbaren.
Ik ben er van overtuigd dat de kunst en de mensch één zijn. Een frissche geest
in de kunst van heden is een feit, en gelukkig ook, - maar of àl die schilders van
tegenwoordig die zoo “modern” doen, een uitvloeisel zijn van een nieuwe
levensbeschouwing, belief ik te betwijfelen; alleen uit nieuwe verhoudingen kunnen
nieuwe vormen geboren worden en zoolang een liberaal, conservatief, in zijn geest
ouderwetsch blijft baat het niet, kan hij niet “modern” worden: omdat zijn begrip van
maatschappelijke en menschelijke verhoudingen te bekrompen is en.... daar helpt
geen schilderen in paars tegen....’
Inde jaren 1907-1908 schreef ik in ‘De Hilversumsche Courant’ een reeks artikelen
over ‘Beeldende kunstenaars in het Gooi en omgeving’.
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Ik had verschillende artiesten o.m. gevraagd: ‘Welke Nederlandsche beeldende
kunstenaars stelt gij 't hoogst?’
Van Beever zond mij toen een uitvoerig epistel, dat ik thans hier afdruk, en dat
waarde bezit, nu de schilder voor goed is heengegaan.
Waarde Heer Verster,
Naar aanleiding van de verschillende vragen mij door u gesteld, wil ik trachten enkele
naar mijn beste weten te beantwoorden, wel vooraf wetende hoe moeilijk het dikwijls
is, omdat de meest eenvoudige uitlegging gebaseerd kan zijn op een langdurig
onderzoek, en zonder de voorafgaande oorzaken
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verklaard te hebben, 'n uitlegging meermalen verkeerd begrepen en opgevat kan
worden; ook omdat de gelegenheid aanleiding geeft flink uit te pakken, en je nu
eens mooi voor te doen, over alles te praten, wat je misschien nooit gezien of gelezen
hebt, om zoodoende te willen doorgaan voor een veelzijdig mensch. Dit is een groot
gevaar.
Maar 't werkelijke leven leert wel anders, en zoovele die schermen met namen
en mooie gedachten moeten maar eens bekeken worden in hun dagelijksch gedoe;
dan sta je verbluft van al de burgerlijke oppervlakkigheid, die hun aankleeft, om nog
niet eens over ergers te spreken. Hoewel in het geheele geval iets zeer eigenaardigs
zit, n.l. dat de jongeren geïnterviewd worden, alsof het menschen zijn met tientallen
jaren reputatie, kan ik toch niet ontkennen, dat 't doel mij niet geheel onsympathiek
is, omdat hun nu eens de gelegenheid wordt gegeven, eerlijk met hun meening voor
den dag te komen, in plaats van te zitten mokken en schelden op alles en nog wat.
Bij het beantwoorden van de allereerste vraag begint zich reeds dadelijk een
moeilijkheid te ontwikkelen: ‘Welke Nederlandsche beeldende kunstenaars stelt gij
't hoogst?’ Hoewel aanvankelijk geneigd spontaan daarop te antwoorden en toe te
geven aan het eerst opwellende gevoel voor hem (hen) die mij het liefst is (zijn),
weerhoudt toch iets je te beslissen, omdat terzelfder tijd de herinnering in je wakker
wordt van ander moois (beeldhouwkunst, architectuur, sierkunst), van iets anders,
dat nog dikwijls vaag in je is, en waarbij de twijfel in je opkomt of 't misschien niet
nòg grooter is (monumentale kunst). Dan word je stil, en een bang gevoel bekruipt
je; het gevoel van misschien onrecht te zullen doen aan hen die ongenoemd zullen
blijven, aan meerdere groote mannen, die, als straks deze volzinnen geschreven
zullen zijn, je in de gedachte zullen komen.
In de allereerste plaats is de appreciatie van een zeker soort kunst in hoofdzaak
afhankelijk van je eigen gevoelssfeer. Ben je dichterlijk en romantisch aangelegd,
dan zal 't meest gevoeld worden voor die dingen, die dezelfde eigenschappen in
zich dragen, maar daarnaast kan toch iets zijn, wat niet uitsluit dat je andere werken
ook kan doen begrijpen, al is het van een anderen bodem. B.v. voor mij is Van Gogh
een waarlijk groot man. Van Gogh is een der eersten, omdat wat hij maakte, de
vrucht was van zijn diepvoelen, en hij getracht heeft u zijn ziel te doen zien. Ach,
zijn ziel!
Hoevelen zijn er niet die net zoo doen, in schijn, en met een oppervlakkig waas,
hetzelfde willen verbeelden? Weer ontstaat de twijfel; wie wil aantoonen dat de
grootheid van Van Gogh, grooter is dan van eenig ander en waarom? Jaap Maris
en Van Gogh twee groote krachtige figuren; de een gaf de romantiek van het geziene,
de ander de tragiek van het leven, van zijn eigen leven.
Bij het zien van Vincents werk dringt de treurigheid in je op, want daarin is
neergelegd het wee en de smart van een menschenziel, ik zeg juist: menschenziel,
omdat haast psychologisch is weergegeven de beroeringen in den mensch, zoowel
bij Van Gogh als bij het sujet, te zamen vereenigd. Daar is verband tusschen die
twee, er moest verband zijn tusschen die twee. Het diepvoelen van den een was
noodzakelijk om den ander te begrijpen. Niet bestond voor hem het pittoreske alleen,
er bestond de ontroering alleen in zijn eigen gemoed, de tragiek (de tragiek van
Van Gogh) speelde zich af in zijn geheel, in zijn ziel bij alles wat hij zag, bij alles
wat hem aantrok. Ik voel een siddering bij het zien van dien oplaaienden hartstocht,
dat langzaam voortstuwende, dat hem bracht tot het toppunt van.... waanzinnig van
wanhoop, toen het onbereikbare voor hem stond, toen de ontzetting zich in hem
opdrong, dat het weer te vergeefs was. Voor hèm, niet voor ons. Want voor ons
heeft hij nagelaten een weerklank van hetgeen hij zoo groot voelde, maar hèm niet
kon bevredigen.
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Zoo was Van Gogh. Zijn tragiek speelde zich af in zijn geheel, wat zijn werk betreft,
en hield nauw verband met zijn leven. Daarom zal het begrijpen van Van Gogh
grooter worden als men een overzicht krijgt van zijn gansch ‘OEuvre’.
De Marissen, Breitner, Israëls e.a. zullen gerekend worden onder de Grooten,
hoewel

DEEL TE LAREN.

hunne uitingen van anderen aard waren dan van Van Gogh. Jacob Maris, de man
van het groot gebaar, die in zijn penseelstreek breede gedachten weergaf, gelijk
een tooneelspeler zijn zeggingskracht verduidelijkt, soms slechts door 't opheffen
van zijn arm, zoo gaf hij in breed omschrijven weer, zijn visie, en het is juist zijn
groot-zien, dat hem doet voorbijgaan de kleinere dingen, om slechts in zich op te
nemen de grootheid, de soberheid van het geheel.
Thys Maris, de droomer, de in zichzelf gekeerde, die kon gaan, stil en voor zichzelf
alleen levend, die terugdacht, steeds terug en kon droomen sprookjes als een kind.
Zijn droomen verbleeken; de grijsheid van zijn leven zal zich langzaam in zijn
werk oplossen.
Mantegna beschouw ik als een der Grooten onder de oudere schilders. Als ik
mijzelf terugdenk in den tijd toen ik voor 't eerst een Buitenlandsch Museum
bezichtigde en nog eens naga het gevoel, dat mij overweldigde, toen ik daarna
Londens straten doorwandelde, is het me alsof ik door het ouder worden verloren
heb datgene wat mij in
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mijn jongen tijd vreugde gaf, dat de jeugd blij doet zijn, omdat dan niet in je is die
wanhoop van voort te moeten, dat, hetgeen je het liefst was, een métier geworden
is, dat je moet beoefenen om te kunnen leven. Voor 't eerst zag ik Dürer, Botticelli
en verwonderlijk deed 't mij aan die fantasieën, die hemelen te zien van menschen,
die zich niet afvragen wat waar of niet waar was, en voor wie de band die hen bond
met het gansche volk één was, het Geloof. Vol vertrouwen aanvaardden zij het
dogma en wijdden zij hun kunnen aan het eenige wat voor hen waarde had, en
dachten zich slechts het werktuig van de Goddelijke macht, die hen uitverkoren had,
en de menschen uit dien tijd beschouwen hen als uitverkorenen bij de Gratie Gods;
zij begrepen elkaar.
Toen ik later, veel later, het Louvre doorwandelde en stilstond voor de Mona Lisa,
kon ik een gevoel van vreemdheid niet ontgaan; ik voelde als 't ware dat mij iets
ontgroeid was, en zonder dat ik daarmede bedoel, dat ik de schoonheden van het
werk niet kon waardeeren, was 't mij alsof ik het verschil kon voelen van den tijd,
die mij van de hunne afscheidde. Meermalen keerde ik terug en hoewel ik de
Parnassus van Mantegna leerde liefhebben, de zuiverheid van die reine vrouwelijnen,
de innigheid en liefde waarmee het geschilderd was, het nobele leerde bewonderen,
toch voelde ik mijzelf als een vreemde; de geest van dien tijd is ons ontgaan, en
daarom zullen wij nooit meer tot volkomen begrijpen kunnen overgaan, omdat wij
dit geestelijk leven niet meer kunnen meeleven. Onze tijd is een geheel andere, en
de oorzaak dat wij die Ouden niet meer volkomen zóó kunnen begrijpen ligt m.i.
hoofdzakelijk daaraan, dat hun Geloof niet meer het onze is, en daarom het vrome
van hun schilderijen ons
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ontgaat. Stel je voor iemand van dezen tijd, die een Christus schildert; hij maakt er
een goede natuurgetrouwe figuur van, goed van coloriet en teekening maar dat is
ook alles. De devotie ontbreekt, omdat hij het Geloof niet meer heeft; en alleen het
geval, de geschiedenis illustreert hij, hetzij meer of minder sentimenteel; meestal
zijn het walgelijke producten, waarvan men beseft dat zij ‘au fond’ om den broode
gemaakt zijn. Het is ten eenemale onmogelijk, en dat wilde ik aantoonen, dat in
dezen tijd van individueel voelen, een kunst kan bestaan die het begrip
vertegenwoordigt van de massa, zooals dat o.a. bij de Egyptenaren geweest is,
waar in den tegenwoordigen tijd één van de hoofdfactoren is, alle moeite aan te
wenden om te trachten in het leven te blijven.
Het volk door armoede en misère er alleen op afgericht om eten bij elkaar te
scharrelen, gedeprimeerd en lusteloos, kan zich uit den aard der zaak niet voor
kunst interesseeren; hoogstens bij die enkelen, die door hun krachtig verweer, zich
in gunstiger maatschappelijke condities hebben kunnen plaatsen, komt de lust tot
schoonheid weer boven en dan treft het bijzonder dat het juist de kunstnijverheid
en sierkunst is, die zich het eerst ontwikkelt, precies zooals zich dit bij vroegere
volken heeft voorgedaan.
Een volk, dat zijn idealen herwint, zal uit eigen midden een kunst vormen, ontstaan
en gegroeid uit zijn eigen levensidealen; een kunstenaar in dit milieu opgegroeid
en meelevende hun leven, zal de vertolker en uitverkorene zijn in den geest (al is
de vorm anders) zooals dat vroeger geweest is.
De bloeitijd der Christelijke kunst, waarin ik vooral de werken van Memlinc, Matsys
en de Van Eycken bewonder, wordt gevolgd door een kunsttijdperk, waarbij de
ontwikkeling der natuurwetenschappen van grooten invloed schijnt geweest te zijn.
Men voelde de behoefte nieuwe terreinen te
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moeten betreden, en vooral was van beteekenis de drang, die ook de kunstenaars
er toe bracht meer de natuur te gaan bestudeeren. In het karakter, dat de kunst in
dien tijd had, was nog zeer goed de invloed van het geloof te bespeuren en zoo
ontwikkelde zich een kunst, die tot en met Rembrandt zijn hoogste vlucht heeft
genomen.
Die tijd is te goed bekend, dan dat ik het noodig acht, veel daarover uit te weiden.
Alleen wil ik nog zeggen dat, behalve Rembrandt, mannen als Velasquez en Vermeer
onder de groote figuren uit dien tijd gerekend kunnen worden.
Tijdens het eerste keizerrijk steeg de malaise zoowel in de kunst als in de
maatschappij ten top; enkele figuren als David en Ingres, die opgingen in den geest
van hun tijd waren toch van beteekenis en moesten de schakels vormen van een
kunsttijdperk dat daarop zou volgen.
Tijdens het Empire-tijdperk werd ten langen leste het onmogelijke gevoeld van
een uitheemsche kunstrichting; wat bij de Grieken en Romeinen op hun plaats was,
liet zich niet overplanten op Franschen bodem. Géricault met zijn ‘Vlot der Medusa’
en Delacroix als hoofdmeester der Fransche Romantiek, waren de eerste, die met
de conventioneele wijze van werken braken. Nu volgde een groot tijdperk van verzet,
en de kunstenaars in die dagen namen daarin een levendig aandeel, en mannen
als Courbet leefden mee den geest van hun tijd. Het Barbizon-tijdperk kenmerkt
zich dan ook als revolutionair bij dat daaraan voorafging, Daumier, Gavarni, Courbet,
Troyon enz. enz.
In dien tijd had men zich van den kerkelijken invloed geheel losgewerkt. Daarna
kwamen de Impressionnisten, waarvan Manet de grondlegger was, gevolgd door
de Luministen: Monet, Pissarro, Sisley, Renoir enz.
Zooals te verwachten was is de publieke appreciatie, opgezweept door de pers,
hun alles behalve gunstig geweest; de kritiek in die dagen schijnt zich er een
levenstaak van te hebben willen maken, die kunstuitingen te fnuiken; datzelfde heeft
men ook later hier te lande gezien bij de Marissen en Breitner, en het klinkt nu zoo
grappig al die menschen nu te hooren lamenteeren dat Van Gogh zoo groot is, en
die anderen ook, en het een schandaal was, dat dergelijke kunstenaars miskend
werden. Ook voor den kunsthandel brak nu een tijdperk van bloei aan, en wie in die
dagen slim was geweest - en er gaan heel wat van die vereerders prat op -, kocht
schilderijtjes, bewaarde ze tot ze omhoog gingen en dan werden ze van de hand
gedaan met een zoet winstje. Kunst werd een handelsartikel, en zachte wenken,
hoe een schilderijtje gewenscht werd, waren geen zeldzaamheden, en nog niet.
Men heeft het in de kunst van handelen zoo ver gebracht, dat, gelijk een
levensverzekering-agent u het nut van zijn verzekering aanprijst, de kunstkooper u
overtuigt van het voordeel van dit of dat schilderij te koopen; geheel belangeloos,
weet-u. De een wedijvert met den ander ‘to supply America’.
En nu, vaarwel lieve lezers; nu weet ge zoo ongeveer wat ik mooi vind; o! ik heb
u nog geen twintigste deel genoemd; - waarachtig zijn er nog meer; - wat? Nu adjuus
hoor! ga maar naar Duncan kijken, hoe mooi die danst; - laat de Musea maar links
liggen. Als uw huis nog niet van mooie dingen voorzien is, en uw beurs laat 't u toe,
kom dan naar Laren; daar zijn schoone zaken te koop; je zal ze wel mooi vinden;
je hebt er toch geen verstand van’.
E. van Beever.
In den laatsten tijd vooral was de kritiek den schilder zéér gunstig, en het waren de
tentoonstellingen, die hij o.a. met E. van der Ven, Derkzen van Angeren, C.J. van
der Hoef en Jan Eisenloeffel hield, (door de goede zorgen van den kunsthandel
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Wed. G. Dorens en Zn. te Amsterdam ingericht) welke de aandacht, reeds op Van
Beever's werk gericht, versterkten.
Zoo schreef o.a. de N. Rott. Ct.:
‘Van de 47 van V a n B e e v e r aan-
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wezige werken zijn er niet minder dan 27 particulier eigendom. Hij schildert meest
binnenhuizen en stillevens, ook wel portretten en buitenstukjes. Maar de
stillevenschilder domineert, niet misschien in het getal der tentoongestelde werken,
maar in het karakter dier werken.
Van Beever is op dit punt een bewonderenswaardig talent. De liefde voor het
détail verlaat hem nooit. Zoo worden zijn muurtjes, zijn figuurtjes, de stoffeering in
zijn b i n n e n h u i z e n : stillevens. Hij voelt wel de dingen in hun ensemble - getuigen
sommige studies en schetsen in olieverf, waaronder er zijn - mij persoonlijk - bij
uitstek sympathiek - maar in zijn schilderijen legt hij er zich op toe, aan alles zijn
waarde te geven, als dingen op zichzelf. Ongemeen knap schilder dat hij is, vervalt
hij daarbij toch zelden in het pijnlijke. En is het al niet, dat die schilderijen treffen
door een uit diep inleven in de dingen geboren zielsbeweging - de zuiverheid,
waarmede hij het uiterlijk karakter van het door hem waargenomene weet te
benaderen, waarborgt aan zijn werk toch weer een gevoeligheid, die het voor
verstarring behoedt. Dat komt - naar wij vermoeden - hier vandaan, dat Van Beever
krachtens een bepaald beginsel zóó schildert, als hij schildert, en niet doordat het
hem aan gevoel ontbreekt. Maar hij dringt het terug, beheerscht als hij voorshands
is door zijn lust om de materie uit te beelden, gelijk zij zich in haar uiterlijk en
schoonen schijn aan hem voordoet.
Het zou mij niet verwonderen als Van Beever tot een stadium in zijn
kunstenaarschap is gekomen, waarboven hij nog zal uitgaan. Wat hij thans geeft is
ongetwijfeld van waarde en heeft een eigen stempel qua kleur, toets, enz. Maar wij
verwachten, dat hij eenmaal verzadigd van het schilderen der dingen om zich zelf,
de diepere roerselen van zijn kunstenaarsgemoed voor ons zal openleggen, in
werken van sterker bewegelijkheid. Trouwens in een paar buitenstukjes uit zijn
laatsten tijd, van lichtende doorschijnendheid en blanke zonnigheid, kondigt deze
nieuwere phase zich reeds aan.’

KINDJE MET POP.

Een ander beoordeelaar schreef:
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‘Tot de motieven, die Van Beever met groeiende vaardigheid te pas brengt, behoort
ook het bleek-blond van een kinderkopje, dat als een zonnig goud gloriet tusschen
de steeds zoo zorgzaam verwerkte lijn en kleur van oude, vergane baksteenmuren.
Een derde hoogte-punt van Van Beever's talent zoeken we, op deze tentoonstelling
in een stilleven met meloenen,
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een groen gemberpotje en een paar papaverbollen, verwerkt tot een rijp kleurgeheel
en afgemaakt met die zorg, die het fijnste détail tot een kostbaar atoom van picturale
welsprekendheid maakt’.
De criticus W. Steenhoff, die ik om zijn zuiver oordeel, en zijn groote eerlijkheid
bizonder hoogacht, schreef in het Weekblad ‘de Amsterdammer’ van 30 Juni j.l. een
artikel, dat ik mij veroorloof hier gedeeltelijk te laten volgen:
‘Met den vroegtijdigen dood van Van Beever heeft de Hollandsche schilderswereld
een verschijning van beteekenis verloren. Hij was een stille kracht onder de jongeren
en te midden der tegenwoordige strevingen, een element dat zeker in tel kon komen.
Hij was in zekeren zin een materialist, en op welk plan als kunstenaar hij beneden
de voornamen ook moge gesteld worden, blijve erkend, dat de kwaliteiten in zijn
werk van positief gewicht zijn. Hij had een vast doel en ijverde daarheen met
zeldzame vastberadenheid. Zijn heele bedrijf was aangelegd op de volmaking en
beschaving van het handwerkschap. De technische bekwaamheid der oude
Hollanders, gegoten in een anderen vorm naar de veranderde uitzichten op de
natuur der tegenwoordige schilders, was zijn ideaal.
Voor zoover ik me herinner kwam hij aanvankelijk uit met stillevens. Eenige
willekeurige voorwerpen op een tafel geplaatst, onverschillig van welke soort, waren
hem dienstig voor zijn technische oefening.
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En als in een scherpe reproductie van het schilder- en teekenachtige aan die dingen,
haalde hij uit het onderwerp wat er uit te halen viel.
Het wezen en de eigenaardigheden, als de typische verschijnselen, aan een oud
boek met verfonfaaide bladen, aan een meloen, aan gladde appelen, aan een
steenen kannetje of een paar handschoenen en zelfs een spijkergat in den wand
kon hij al schilderend, analyseeren, in een beturen tot op den keper. Maar hij had
daarbij het vermogen eener scherpe karakteriseering en de dingen die hij conterfeitte
een verlokkende tastbaarheid bij te zetten.
Bij zijn binnenhuizen met figuren blijft dezelfde objectieve waarneming van den
stilleven-schilder overheerschen. Een vrouwtje aan haar huishoudelijke bezigheid,
schilderde hij om het schilderachtige der versleten kleeren die zij draagt, en zijne
visie of opvatting wordt geen andere, als hij dan overgaat tot behandeling der andere
gedeelten in het tafereel: - een oud stoeltje, de geplaveide uitgeloopen bodem, het
schoorsteenvalletje met al zijn plooitjes, de brokkelige of witgekalkte muur. Zoo'n
wit vlak zuiver en kleurvol geschilderd, is een proef op de som voor de verdieptheid
van geest bij dezen hardnekkigen détailwerker. En het strekt tot zijn eer, dat hij
onder de Hollanders, die binnenhuis schilderen, een eigen palet had, en daarmede
vrijwel afzonderlijk stond. Met Briët vertoont hij misschien nog het meest
overeenkomst, doch bij Van Beever is het relief aan de dingen,
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met de waarden van kleuren, nog vollediger en kernachtiger gedemonstreerd.
In onzen tijd wordt op de technische hoedanigheden, als waren die overbodig in
een kunstwerk, wel eens neergezien. Er heerschen wanbegrippen daarover en er
wordt niet onderscheiden tusschen een geroutineerde bedrevenheid en de werkelijk
vakkundige ervarenheid, die tot weergave van den innerlijken zin, op het doelmatige
uitdrukkingsmiddel gericht is.’
't Was een zonnige, zomerblije dag, die 24ste Juni, waarop de zoo vroeg ontslapene
door enkele van zijn vrienden grafwaarts gedragen werd.... De korenvelden wuifden
hun goudgelen gloed tegen den laaienden zonnebrand in, de enkele nog mooie
Larensche boerenwoninkjes plekten hun intiem silhouet tegen 't diepe groen der
machtige oude boomen.
En op de wegen, in kleurigen feestdos, met wapperende vaandels en banieren,
trok de Sint Jan's Processie voorbij - de lange stoet van extatisch geloovigen.
De tafeltjes stonden buiten met hun naïef vertoon van Heiligen, bloemen en
kaarsen, de kleine Christus-bruidjes liepen devootplechtig, toch ook wel fier van
wondere feestelijkheid in haar witte bruidstooi, en de bloemkroontjes op 't
vlokkig-blonde, zonbegloeide haar....
't Was haast een wreed contrast: die sobere rouwstoet in die omgeving van joyeuse
feestelijkheid, omgeving van kleur en licht, zonnegloed en levensblijheid, omgeving
die hij zoo intens had liefgehad, en waarvoor zijn oogen nu voor eeuwig gesloten
waren.
Aan het slot van dit artikel mogen eenige woorden worden afgedrukt, die ik aan de
groeve te Laren heb gesproken.
‘Het is al jaren geleden dat te Leiden een jonge man stierf, een begaafd schilder,
D i s s e v e l d . Een “In Memoriam” aan hem gewijd begon ik toen met de woorden:
“Wien de Goden liefhebben, nemen zij jong tot zich” - het woord dat Willem Kloos
ook bezigde voor Jacques Perk.
Aan dit graf van den zoo begaafden Van Beever kan ditzelfde worden gezegd, en, als hijzelf nog kon spreken, zou hij wellicht de woorden aanhalen van Antonio
uit “de Koopman van Venetië”:
“I hold the world but as the world;
A stage, where every man must play a part,
And mine a sad-one”.
Een droevig deel! - Voor u misschien Van Beever, en zeker voor de nabestaanden,
die u betreuren.
Maar, - wat het deel betreft, dat gij g e s p e e l d hebt, dat is een wonderheerlijk
deel, - voor òns.
G e s p e e l d , ik neem het woord van den Engelschen dichter over.
Gespeeld.... Gij hebt 't n i e t met den tijd, die u gegeven was, - gespeeld - gij hebt
gespeeld met uw penseel, maar eerst, nadat gij wíst wat gij met 't werktuig wildet,
- g e s p e e l d , ja, ook met uw heerlijk instrument, de viool, gediend de Muziek, die
mijn broer Floris Verster, de hoogste kunst noemt.
Aan mijn broeder Floris Verster waart gij in uw kunst nà-verwant.
Het artikel, dat ik in “Elsevier's Maandschrift” hoop te schrijven - en dat door mijn
te veroordeelen traagheid niet bij uw leven verscheen - zal er vermoedelijk van
getuigen.
Een navolger waart gij niet.
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Ik hield van u, en houd van uw werk, zooals ik houd van alles wat wáár en oprecht
is, - en het kleine schilderijtje, dat ik gisteravond met weemoed bezag - dat bracht
mij weer in herinnering die trouwhartigheid, die eerlijkheid, die uit uw werk spreekt.
Ik weet dat gij het werk van mijn broeder Floris waardeerdet, - .... In mijn huis zal
thans ùw werk naast het z i j n e hangen.’
Driebergen, Juni 1912.
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Japansche kleurendrukken in het Rijks Ethnographisch Museum
te Leiden
door dr. M.W. de Visser.
VI.
Kikugawa Yeizan.

NR

4. LEZENDE COURTISANES, DOOR KIKUGAWA YEIZAN.

De zesde tentoonstelling (15 Augustus - 1 November 1912) brengt prenten van
Y e i z a n , van welken schilder het Museum een zeer rijke verzameling bezit. Met
hem is de groep van Utamaro afgesloten. Hij werkte te Yedo, en bootste na
Utamaro's dood (1806) diens werk meesterlijk na; ook teekende hij verscheidene
prenten van zijn eigen hand met Utamaro's naam. Doch ook Toyokuni I volgde hij
na, en zijn acteurs werden geroemd. Verreweg het grootste gedeelte zijner prenten
is echter gewijd aan Utamaro's onderwerp: de vrouwen, in de eerste plaats die der
Yoshiwara en verder die van het dagelijksch leven. Ook in Hokŭsai's stijl schijnt hij
een tijd lang te hebben gewerkt. Zijn veelzijdigheid was zóó groot, dat hij in 1829
ook als schrijver optrad en zijn eigen boeken illustreerde. Het Museum bezit geen
boeken van hem, doch wel enkele albums, door hem met andere meesters samen
vervaardigd. De prenten uit die albums zijn afzonderlijk bij de verschillende meesters
ingedeeld. Zoo werkten Toyokuni I, Yeizan, Yeisen en Kuniyasu te samen aan het
album getiteld ‘A z u m a n i s h i k i e b i j i n s u g a t a of ‘Kleurenprenten (lett.
brokaat-pren ten) van Yedo: gestalten van schoone vrouwen’, terwijl het album
I m a y ō b i j i n n o k a g a m i of ‘Spiegel van moderne schoone vrouwen’, door
Kunisada, Yeizan, Yeisen, Tsŭ kimaro, Toyokuni, Shunsen, Hiroshige en anderen
werd samengesteld. Ook in het album T ō s e i b i j i n g w a c h ō of ‘Prenten van
hedendaagsche vrouwen’ vinden we de namen van Yeizan, Yeisen, Toyokuni,
Kunisada en anderen. Utamaro's naam, in verbinding met die van de drie eersten
benevens Hiroshige zien we in de Y e d o f u k e i of
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‘Gezichten van Yedo’, en Utamaro werkte ook mede aan het album Y o s h i w a r a
k e i s e i Y e d o b i j i n e of ‘Prenten van schoone vrouwen van Yedo: courtisane's
uit de Yoshiwara,’ samengesteld door Yeizan, Yeisai, Shunsen, en Kunimaru. Een
dergelijk werk is de Y o s h i w a r a b i j i n m i t a t e g o j u s a n t s u g i of ‘Keur van
schoone vrouwen uit de Yoshiwara: de 53 stations (van den Tōkaidō)’, waarin bij
elke plaat een der bekende 53 plaatsen aan den grooten heirweg van Yedo naar
Kyōto als hoekversiering is afgebeeld. Het bevat prenten van Yeizan, Kunisada,
Hiroshige en anderen. De tot deze albums behoorende platen van Yeizan zijn als
losse prenten op deze tentoonstelling te zien, benevens vele andere. Tevens zijn
er eenige goede drukken van dezen meester, in witte lijsten gevat, aan de wanden
opgehangen.
Nrs. 1 en 2 zijn volgens den titel aan harp en go-spel gewijd. Op nr. 1 zit de
courtisane Hanaōgi of ‘Bloemenwaaier’ uit het ‘Waaierhuis’ met hare harp (koto)
vóór zich op de open veranda. Het is vroeg in de lente, want een enkel bloesempje
begint zich al te vertoonen aan den overigens nog kalen pruimeboom bij de rivier,
die dicht langs het huis stroomt. Op nr. 2 zien we Yosoi, de ‘Geblankette’ uit het
‘Dennenaaldhuis,’ die staat uit te kijken op de veranda der bovenverdieping, terwijl
daar buiten de witte bloesempracht afsteekt tegen het groen der sparren. In de
verte, achter de rijstvelden, ligt een groote Buddhistische tempel, welks pagode
hoog uitsteekt boven het omringende groen. In de kamer staat het go-spel gereed,
een Chineesch spel, met schijven op een bord gespeeld, waarvan de Japanners
hartstochtelijke liefhebbers zijn. De courtisane op nr. 3 draagt een zeer opvallenden
obi(gordel), waarop we op 't van voren neerhangend eind van den strik een grooten
karper tegen een bruisenden waterval op zien zwemmen.

NR

8. COURTISANE ALS BENTEN, DE GODIN DER MUZIEK, DOOR KIKUGAWA YEIZAN.

Nr. 4 en 5, lezende, pratende en rookende courtisanes, zijn geheel in Utamaro's
stijl geschilderd. Nr. 6 behoort tot een reeks, getiteld: ‘Rij van schoone vrouwen naar
de mode.’ Door de even geopende schuifdeur kijkt een vrouw naar buiten en praat
met een andere, die met een rol schrijfpapier in de handen op de ruime veranda
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staat. Het door de deur kijkende gezicht kan moeilijk door den schilder als
schoonheidsideaal bedoeld zijn! De Japanner heeft trouwens geheel andere
begrippen omtrent vrouwelijk schoon dan wij. Nr. 7 en 8 behooren tot een reeks van
zeven prenten,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

97
getiteld: ‘Keur van courtisanes: de Zeven Geluksgoden’. Het zijn oirans (hetaeren)
in vollen tooi; de eerste is alweer de ‘Bloemenwaaier’ uit het ‘Waaierhuis’, de andere
Ainare, de ‘In Liefde bedrevene’ uit het ‘Kreeftenhuis’. De helm en lans van Bishamon
(d.i. een der vier Buddhistische Wereldwachters, Waiçrawana of Kubera, den ouden
Hindu god des Rijkdoms) en de lier van Benten (d.i. Saraswatī, de Indische godin
der Muziek) zijn bovenaan afgebeeld ten teeken dat de beide dames deze hooge
personages voorstellen. Aan de eerste is dit overigens niet te zien, maar de tweede
is gereed haar harp te gaan bespelen als waardige muziekgodin. Twee andere
platen van deze serie (nrs 8 a en b), in portefeuille te bezichtigen, vertoonen
courtisanes, als de geluksgoden Daikoku en Jurōjin optredend.

NR

14. TE MIDDERNACHT IN DE YOSHIWARA, DOOR KIKUGAWA YEIZAN.

Op nrs 9-12 zien we oirans met hare kleine volgstertjes; de laatste behoort tot de
‘Verzameling van beroemde bloemen der Groene Huizen (d.i. der Yoshiwara)’. Met
de kersebloesems wordt de bij dezen schilder blijkbaar hoog in de gunst staande
Hanaōgi vergeleken op plaat nr 13, waar we haar zien staan bij een bloeienden
kerseboom, terwijl als toespeling op haar naam waaiers zijn afgebeeld op haar
kleed, beschilderd met kerse- en pruimebloesems, pioenrozen en chrysanthen.
Nr 14 en 15 maken deel uit van een reeks, getiteld: ‘De 12 uren in de Groene
Huizen’. De oude, aan China ontleende tijdrekening kende slechts 12 uren in een
etmaal, genoemd naar de twaalf teekenen van den dierenriem. Zoo hebben we hier
het uur van de rat, dat beantwoordt aan onzen tijd van elf tot één des nachts, dus
het middernachtelijk uur (nr 14), waarop we twee courtisane's bij 't licht der lamp bij
een grooten koperen vuurbak (hibachi) zien zitten. Een schaaltje staat boven de
houtskool, en een lange pijp ligt op den grond. De eene bespeelt de driesnarige
samisen, terwijl de andere een bundel papier in de hand heeft. De tweede plaat
speelt 's morgens op 't uur van de slang (negen tot elf des voormiddags). Een der
dames is bezig haar obi te strikken, de andere zit te slapen, geleund op den vuurbak.
De lamp staat nog op den achtergrond.
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Nr 16 en 17, de ‘Vijf groote feestdagen van 't jaar in de Groene Huizen’, behooren
tot twee verschillende reeksen, waarvan de eerste (nr 16) geheel in Utamaro's stijl
is geschilderd. We bespeuren van die feestdagen niet veel; alleen heeft een der
beide oirans op nr 16 een schaaltje rijstwijn (sake) in de hand, en die van nr 17 een
bal. Merk-
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waardig zijn de ornamenten van 't kleed der laatste, bestaande uit vlammende
paarlen, zooals we die vaak tusschen twee erop toesnellende draken zien afgebeeld
(volgens Hirth en De Groot is dit de spiraalvormige donder), een ronde baldakijn,
een houten hamer zooals de geluksgod Daikoku draagt, etc.

NR

19. LENTEFEEST IN DE YOSHIWARA, DOOR KIKUGAWA YEIZAN.

Nr 18-20 geven de lentevreugd in de Yoshiwara. In hare mooiste gewaden gaan
de dames op hare zwart verlakte klompjes uit om van 't gezicht der kersebloesems
te genieten. Een dichte menigte verdringt zich vroolijk in de met bloeiende boomen
omzoomde straten, en tallooze lantarens, deels gedragen, deels in lange rijen
opgesteld, maken de vallende duisternis tot helderen dag. Deze drie prenten zijn
deelen van een drievoudige plaat en behooren samengevoegd te worden.
Nr 21-23 zijn dergelijke groote prenten. De eerste is gewijd aan de muziek (harp,
driesnarige en viersnarige lier, de beide eerste getokkeld met de hand, de laatste
met een strijkstok bespeeld), door de schoone vrouwen der Groene Huizen beoefend.
De harp wordt ontdaan van haar omhulsel, en een der dames beweegt zich reeds
in gratievolle danspassen op de muziek der beide gitaren. Ook op nr 22 dansen
drie sierlijk gekleede oirans van het ‘Kreeftenhuis’ in den tuin voor de veranda,
vermoedelijk op de muziek die weerklinkt van achter de gesloten papieren
schuifdeuren. Het is avond, en de silhouetten van lustig stoeiende meisjes en een
met zijn waaier zwaaienden man teekenen zich scherp af op de helder verlichte
deuren. Op den voorgrond van nr 23 staan op de bovenveranda van een theehuis
drie courtisane's, terwijl op den achtergrond de wijde Yedo baai zich uitstrekt. De
witte zeilen der scheepjes, het groen der bergen aan den overkant, waarover het
avondrood zacht ligt gespreid, het rose der kersebloesems tusschen de groene
sparren, en het lichte blauw van 't spiegelgladde water geven een beeld van vrede
en rust. Het is ebbe, en op het grillige, ver in de baai uitstekende strand bewegen
zich vele kleine menschenfiguurtjes, druk in de weer met het zoeken van vischjes
of schelpdiertjes, en soms dansend van pleizier over 't vinden van een grooten visch,
door de ebbe verrast.
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Nr 24-26 zijn hashira-kakushi of ‘zuilbedekkers’, ook hashira-kake of ‘zuilhan-
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gers’ genoemd. Vooral de twee laatste, de als dramatische figuren bekende oirans
Komurasaki en Yugiri met hare geliefden, Gompachi en Izaemon, herinneren sterk
aan Utamaro; we zien hier hoe Yeizan het verstond, den meester zeer nabij te
komen, zoo niet te evenaren.

NR

27. COURTISANE BIJ DARUMA-SNEEUWPOP, DOOR KIKUGAWA YEIZAN.

De geliefkoosde s n e e u w , bij vele schilders der Ukiyo-e school in een reeks met
m a a n en b l o e m e n verbonden, ontbreekt ook bij Yeizan niet. Op nr 27, getiteld:
‘Schoone vrouwen der Groene Huizen: sneeuw, maan en bloemen’, teekent
Hanamado, ‘Bloemenvenster’ uit het ‘Waaierhuis’, met een penseel het gezicht van
een sneeuwpop, den Buddhistischen heilige Darŭma, d.i. Bodhidharma, voorstellend.
Deze Indische patriarch, die in 520 de leer der Meditatie (Dhyāna) in China bracht,
zat volgens de overlevering negen jaar lang in overpeinzing verzonken, met het
gelaat naar den muur gewend. Toen waren zijn beenen, die hij al dien tijd gekruist
had gehouden, onder hem vergaan, zoodat de Japanners hem altijd zonder beenen
afbeelden, met zijn kap over 't hoofd en somber starende oogen. Als zoodanig is
hij zelfs tot speelgoed der jeugd geworden, éénsdeels als sneeuwpop, anderdeels
als het steeds weer overeind wippend poppetje, dat ook zijn weg naar Europa
gevonden heeft. Alweer een staaltje van het feit, dat het woord ‘profaan’ den
Japanners onbekend is!
Op nr 27a, een groote prent, zit onder de besneeuwde takken van een bloeienden
pruimeboom (een geliefd beeld van schilders en dichters) zulk een sneeuw-Darŭma
met zijn groote oogen als verschrikt te staren naar het vroolijke troepje kleine jongens,
dat met uitgelaten pret een grooten sneeuwbal voortrolt. Eén blaast zich op de
handen om ze te warmen, een ander bedreigt met een sneeuwbal een paar kleintjes,
met amulettenzak, regenklompjes en regenscherm gewapend, terwijl een derde,
op den schouder van een ouder broertje gezeten, een miniatuur regenschermpje
opsteekt, dat in grappige verhouding staat tot de groote sneeuwvlokken in de lucht.
Deze prent tintelt van leven en verraadt ook door haar compositie den meester.
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Ook op nr 28-30 dwarrelen de dikke sneeuwvlokken gestadig neer en doen de
op weg zijnde dames een ijverig gebruik maken van hare groote regenschermen,
terwijl ook de hooge verlakte ama-geta of ashida, ‘regenklompen’ of ‘voetdragers’,
goed te pas komen. Nr 28 en 29 behooren weer tot een aan sneeuw, maan en
bloemen gewijde reeks. Op nr 30 wordt de gitaar
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in een lange zwarte doos onder den arm meegenomen, om straks dienst te doen
bij muziek en dans.
Nr 31-34 geven jonge dames, verdiept in 't kaartspel, waarvan elk van de honderd
*)
kaarten een gedicht uit den beroemden bundel H y a k u n i n i s s h u bevat, of aan
het thee zetten, gitaar spelen, 't lezen van een langen brief, of wandelen. Ook nr 35
en 36 spelen in 't gewone leven. De eerste geeft drie dames binnenskamers weer,
terwijl de pruimebloesem gluurt door de geopende schuifdeur. Op de tweede zijn
twee vrouwen aan 't goed wasschen in een ondiepe rivier, wier snel stroomend
water kronkelend voortschiet. Een man staat achter haar met de opgevouwen wasch
op den schouder. Op den achtergrond zien we vier open huisjes op palen in de
rivier, waar verscheidene mannen in zeer luchtig kostuum ook met waschgoed in
de weer zijn.
Tot de ‘Zes elegante Genii van 't Lied (Rokkasen)’ behoort nr 37, een jonge vrouw
op wier obi (gordel) karpers in de golven worden voorgesteld, en die een
sake-schaaltje aan iemand toereikt. In den hoek zien we het portret van een der
werkelijke Genii van 't Lied, n.l. Ōtomo Kuronushi, een beroemd dichter der negende
eeuw, en twee o p e n g e s l a g e n deeltjes van zijn gedichten. Nr 38 (een zeer
mooie prent) en 39 dragen den titel van ‘De elegante zes Tamagawa's’ en geven
als hoofdbeeld jonge vrouwen, als bijplaatje in den hoek de Tamagawa op een der
zes punten, waarnaar deze rivier ook Rokugō-gawa of ‘Zes dorpen rivier’ genoemd
wordt. Het is de bekende rivier bij Yedo, die in de baai uitstroomt. Nr 40 behoort tot
een andere reeks van den zelfden naam.

NR

30. GEISHA'S, MET DE SAMISEN OP WEG NAAR EEN FEEST, DOOR KIKUGAWA YEIZAN.

Dan volgt (nr 41-52) een rij van jonge vrouwen, telkens weer met andere
bijschriften, welke erop duiden, dat elk van die prenten deel uitmaakt van een
grootere of kleinere reeks. We behoeven niet te vragen, of deze meester veel gewerkt
heeft, wanneer we het groote aantal prenten nagaan, dat het Museum van zijn hand
*)

De Hyakunin isshu of ‘Van honderd dichters één vers’ is een in 1235 samengestelde
verzameling van honderd korte gedichten van dichters uit de 7de tot 13de eeuw. Vele
kleurendrukschilders hebben haar geïllustreerd, en zij is nog steeds zeer in aanzien.
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bezit, en daarbij bedenken, dat het er telkens maar een paar zijn van een reeks.
Maar zijn on-
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derwerp is steeds de v r o u w , in oneindige verscheidenheid van houding, kleed en
handeling. Haar type wijkt dikwijls aanmerkelijk af van dat van Utamaro's vrouwen,
maar soms, als b.v. op nr 47, is het er geheel aan gelijk. Nu en dan zijn er
landschappen als hoekversiering aangebracht, als b.v. op nr 41, die tot de
‘Verzameling van beroemde plaatsen’ behoort en het ‘Wilgeneiland’ voorstelt. Achter
de dame op nr 42, die bezig is haar obi te strikken, en intusschen, zooals men
dikwijls op de prenten ziet, de rol papier, die ze steeds tusschen den gordel gestoken
bij zich dragen, met de tanden vasthoudt, hangt een schuitvormige bloemenhanger
met chrysanthen. Ook op nr 43 zien we een vaas met deze bloemen, met een
gedichtje eraan hangend, terwijl de jonge dame op nr 44, wier gewaad met
chrysanthen en wier obi met phoenixen is versierd, een toepasselijk gedichtje
bevestigt aan een tak van een rijk bloeienden kerseboom. Die prent behoort tot de
‘Gebruiken van meisjes in vollen bloei.’ De schilders, vooral Utamaro en diens
volgelingen, gaven graag hunne vergelijkingen der vrouwen met bloemen, mooie
landschappen etc. in beeld en titel tegelijk weer. Zoo zien we op nr 45 de jeugd en
schoonheid van een der ‘Zeven elegante Komachi's’ (naar Ono no Komachi, de
beroemde schoone dichteres der negende eeuw, een van de ‘Zes genii van 't Lied’)
door een bloeienden kersetak gesymboliseerd. ‘Vijfkleurige draden van
hedendaagsche schoone vrouwen’ heet nr 46, waar we die draden op garenwinders
als hoekornament zien voorgesteld, terwijl een der beide dames ijverig aan haar
naaiwerk zit en de andere met twee rollen groene stof achter haar

NR

62. MOEDERLIEFDE, DOOR KIKUGAWA YEIZAN.

staat. We kunnen zeker zijn, dat deze plaat deel uitmaakt van een reeks van vijf
dergelijke prenten, telkens met andere kleuren. Twee speelkaarten met vlinders,
roodgekleurde wolkjes en op kapellen doelende gedichten bewijzen, dat de op nr
47 met het hoofd op haar klein kussentje neerliggende en met spanning een brief
lezende jonge dame door den schilder met een dartele, mooie vlinder vergeleken
wordt. Na de lezende of onder een regenscherm wandelende jonge vrouwen van
nr 48-51 (waar de zittende een smal boek, van den vorm waarin de Buddhistische
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teksten vaak werden uitgegeven, in de handen schijnt te houden), zien we ze op nr
52 bezig bij een oventje, waar de vlammen uitschieten.
Nu komen (nr 53-58) groepjes van meisjes, die in de vrije natuur van de heerlijke
lente en de mooie bloesems genieten (nr 53 en 54), of in processie een in een
draagstoel
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gezeten voorname dame voeren langs de Yedobaai, waarin de zon juist neerduikt,
terwijl enkele visschersbootjes dobberen op de zacht kabbelende golfjes (nr 55 en
56, tot één groote prent behoorend). Het wapen der dame prijkt op den zwart
verlakten, rijk versierden draagstoel en op de staatsiepajong die boven haar
gehouden wordt. Het onderwerp, doch niet de stijl, herinnert ons aan Kiyonaga. Dit
is ook het geval met nr 57 en 58, die eveneens tot een groote prent behooren, en
waarop we jonge vrouwen, om niet nat te worden met een strooien rok voorzien,
ijverig water zien putten aan het strand, waarna zij het wegdragen in emmers aan
een juk. Een sparreboom (matsu) spreidt zijn grillige takken over de schuimend
aanrollende golven, en een enkel zeiltje teekent zich af tegen den horizont.
Nr 59 is een groote, drievoudige prent, waarop drie jonge dames zich vermaken
met een spel dat aan ons touwtje springen herinnert. Er is echter een ring gemaakt
in 't midden van het dikke koord, dat door twee der meisjes wordt vastgehouden,
en de derde moet blijkbaar trachten haar voet door dien ring te steken en een op
den grond staand voorwerp om te stooten, zonder door den snel dichtgetrokken
ring gevangen te worden. De achtergrond van deze zeer mooie prent is bezet met
kersebloesems op zacht rooden grond. Nr. 60, een ‘zuilhanger’, maakt den indruk
van een scène uit een tooneelspel te zijn. Een klein meisje, blijkbaar een kaburo of
volgstertje van een courtisane, brengt een brief van haar meesteres aan een
k o m u s ō of dolend ridder, kenbaar aan den grooten hoed, dien hij in de hand
draagt, en aan de fluit op zijn rug. Deze schilder gaf blijkbaar gaarne zulke
tooneelscènes in den hoogen smallen vorm der zuilhangers, want ook nr 25 en 26
hebben dien vorm. Dit herinnert ons aan nr 40 en 80 van de vorige tentoonstelling,
dergelijke prenten van Chōki en Yeiri, het zevende bedrijf der Chūshingura
voorstellend.

NR

69. SPEL EN PARODIE, DOOR KIKUGAWA YEIZAN.

Met nr 61-71 betreden we een ander, niet minder rijk gebied van Yeizan's kunst:
dat der m o e d e r w e e l d e . Op nr 61 krijgt een klein meisje zangles, door de moeder
en drie andere dames, die allen meezingen, omringd. De volgende prenten geven

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

dikke babies te zien, op moeder's schoot zittend of op den arm van een kindermeisje
met haar meegaand, of zich vol pleizier bekijkend in moeder's spiegel. Soms zoogt
zij haar stevigen knaap (nr 65) of
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laat hem tegen Oudejaar rijst stampen in een miniatuur bakje (nr 66, de laatste van
de ‘Twaalf maanden naar de mode’), of zij amuseert hem met goudvisschen in een
bak, waarop hij, op haar rug gezeten, neerkijkt (nr 67), of met vuurwerkstokjes, die
roode sterren doen uitschieten (nr 68). Nr 69-71, getiteld ‘Moderne schilderijbroeders’,
geven een grappige parodie op bekende oude schilderijen uit beroemde tempels.
Een moeder die haar kind paardje laat rijden op haar rug, wordt met een steigerend
ros met ruiter vergeleken, afgebeeld op een schilderij in den tempel op den Atago
heuvel te Yedo. Dit schilderij is weergegeven in een hoek der prent (nr 69), zooals
we op nr 70 een baby in 't bad als ‘jongeren broeder’ zien fungeeren van een
Buddhistischen heilige, die zich van zonden rein wascht onder een waterval, terwijl
twee goden op een wolk (bij den baby de moeder en haar vriendin) belangstellend
toezien. Het aldus geparodieerde schilderij hangt in den beroemden tempel van
Fudō Myō-ō te Narita. Op dat van nr 71, uit den Hachiman-tempel in Fŭkagawa,
een district van Yedo, schijnen acrobaten een voorstelling te geven. Een hunner
kruipt tusschen de beenen van een ander door, juist zooals de baby op zijn moeder
toekruipt, waarbij hij zelfs zijn karper op wieltjes in den steek laat.
T o o n e e l s p e l e r s vormen het onderwerp van nr 72-75. De mannen op de drie
laatste prenten hebben echte tooneelkoppen. Die op nr 73 is op 't punt een brief te
schrijven, die op nr 74 staat met stroohoed en waaier in de hand bij een theehuis,
terwijl op 't gordijn van den ingang een van de 8

NR

75. EERSTE BEDRIJF DER CHūSHINGURA: MORONAO EN KAOYO, DOOR KIKUGAWA YEIZAN.

beroemde gezichten aan 't Biwa meer in de provincie Ōmi is te zien: de avondklok
van Fujiya. We hebben hier in den titel weer een woordspeling met den naam Ōmi
en het woord aumi, rendez-vous, zooals we bij Utamaro (Tentoonstelling IV, nr 41)
aantroffen; alleen was daar ook hakkei, ‘acht gezichten’, als ‘acht overeenkomsten’
geschreven, om de woordspeling volledig te maken. Acht van deze prenten gaven
blijkbaar acht ter rendez-vous gekomenen en acht gezichten aan het meer Biwa.
Nr 75 geeft een scène uit de eerste acte der Chūshingura, het beroemde drama
der 47 vazallen, die hun leven gaven om hun meesters dood te wreken. De
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schurkachtige Moronao doet een beleedigend liefdesvoorstel aan Kaoyo, de gemalin
van Yenya, den heer der 47 vazallen.
Van de l a n d s c h a p p e n , door nr 76-78 weergegeven, herinnert de eerste, met
de twee vrouwtjes, rustend op hare bundels bamboeriet en hare pijpjes aanstekend,
terwijl een derde de bundels nog op 't hoofd draagt en de met riet beladen os
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ligt te rusten, levendig aan een prent van Kitao Shigemasa (Tentoonstelling II, nr
5). Ook hier die vredige voorjaarsstemming en dat lichte waas over bloesems en
bergen. De schilder moet bepaald door Shigemasa's prent geïnspireerd zijn, zooals
de licht roode horizonrand ons terstond aan Shunsen herinnert. Ook de figuren doen
ons aan dien meester denken; hetzelfde geldt voor Yeizan's spelende kinderen (vgl.
Tentoonstelling III).

NR

76. RUST NA ARBEID, DOOR KIKUGAWA YEIZAN.

Nr 77 en 78, wier ronden vorm we ook bij Shunzan vonden, geven weer twee van
de acht gezichten op 't Biwa meer, in zwartdruk. De steile, puntige rotsen op nr 77
herinneren aan de Chineesche landschappen.
B l o e m e n vinden we op nr 79-81, in hangers of manden kunstig geschikt (blauwe
regen, chrysanthen, etc.) of groote roode en witte pioenrozen, de geliefkoosde
bloemen der Chineesche en Japansche schilders.
Nu volgen (nr 82-96) vijftien prachtige prenten van dezen meester, die, in witte
lijsten gevat, aan de wanden zijn opgehangen. Het zijn allen jonge vrouwen, behalve
op nr 83, waar we Kintarō, den sterken in het bosch opgegroeiden knaap, met een
grooten bijl zwaaiend op een zwart beertje zien zitten, terwijl Yama-uba, de ‘Bergmin’,
met een takkenbos op haar rug vol trots naar haar zoontje staat te kijken. Nr 84,
87, en 88 geven sierlijk uitgedoste courtisane's met hare kleine volgstertjes (kaburo)
op de wandeling. Op 't kleed van de laatste (nr 88) is een loerende tijger bij een
bergstroom voorgesteld (de genius der bergen) en op haar obi (gordel) zien we een
dreigenden draak, des tijgers doodvijand, in de wolken zweven, terwijl de roode
vlammen uit zijn lichaam slaan. Hij is de donder-, regen- en watergod, de weldoende
maar ook soms vernielende lichtgeest.
Op de andere prenten zijn jonge vrouwen uit het dagelijksch leven voorgesteld,
staand
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of op straat wandelend of naar de maan kijkend (nr 90, volgens 't opschrift de laatste
van vier platen, aan bloemen, vogels, wind en maan gewijd), of lezend en gitaar
spelend op de veranda (nr 89), of aan den maaltijd zittend, met de driesnarige
samisen naast zich (nr 91). Soms zijn ze gecombineerd met mooie landschapjes
als hoekornament. Zoo geeft nr 85, een van de ‘Acht uitgezochte gezichten’, de
beroemde Nihonbashi (‘Japansche brug’) te Yedo na een storm, als de kalmte en
klaarheid in de lucht zijn teruggekeerd. In de verte steken de pagodes van een
Buddhistischen tempel boven het geboomte van het tempelgebied uit, en over de
brug gaat langzaam een zwaarbeladen kar. Op nr 92 zien we Gotenyama, den
‘Paleisberg’ bij Yedo, een niet minder beroemd punt, in den vollen luister der
kersebloesems en met een mooi gezicht op de baai met hare vroolijke witte zeiltjes.
Nr 93 en 94 zijn twee zuilhangers: twee jonge vrouwen, van wie de laatste een
lampje in de hand draagt. Nr 95 is aan de zijwormteelt gewijd. Een der beide vrouwen
strooit moerbeibladeren, die ze uit een groote mand haalt, op een mat als voedsel
voor de zijwormen, terwijl de andere de platte open korven met zijwormen van den
standaard neemt, om ze op de mat te schudden. Een klein kind raapt een paar
blaadjes op, die de moeder heeft laten vallen. We hebben bij Harunobu en Utamaro
hetzelfde onderwerp behandeld gezien. Het trok de schilders aan, omdat het hun
ruimschoots gelegenheid gaf, de vrouw in hare rustige en toch wisselende
bedrijvigheid weer te geven.
Ten slotte zijn 68 prenten van dezen meester in portefeuille te bezichtigen. Het
zijn bijna alle oude drukken, stammend uit de oorspronkelijke verzamelingen van
het Museum, m.a.w. meegebracht door Von Siebold, Cock Blomhoff, Van Overmeer
Fischer e.a. Ze zijn prachtig geconserveerd, maar de kleuren zijn hard. Het komt
mij voor, dat het zachte der kleuren van menige prent te danken is aan de inwerking
van het licht, en dat deze platen, wanneer ze geruimen tijd aan 't zonlicht werden
blootgesteld, aanmerkelijk in tint zouden winnen. Wat de voorstellingen betreft, het
zijn bijna uitsluitend jonge vrouwen, voor 't meerendeel courtisane's in rijke gewaden.
Verder zijn het een paar hina of poppen voor het meisjesfeest op 3 Maart, die dan
op een trapvormig altaartje worden opgesteld, en een paar bloemen. Verreweg de
meeste dezer prenten behooren weer tot bepaalde reeksen, kenbaar aan den titel,
en versterken aldus onze meening aangaande Yeizan's groote werkkracht.
Alvorens met Toyokuni het tooneel en met Hokŭsai het vrije veld van het volle
realistische leven te betreden, zullen we bij de volgende tentoonstelling het werk
van een meester doen zien, die Utamaro's en Yeizan's onderwerp, de vrouw, en
wel voornamelijk de courtisane, meer dramatisch voorstelt. Dit is K e i s a i Y e i s e n ,
de productiefste van al de Ukiyo-e schilders.
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AFB.

8. MADONNA MET HET KIND, VAN A. ROSSELLINO(?)
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Italiaansche kunst in het Rijksmuseum
Verzameling van professor dr. O Lanz.
Door Ida Peelen.
II.
De beeldhouwers uit de tweede helft der vijftiende eeuw, allen min of meer door
hem beïnvloed, huldigen ook zijne opvatting in het weergeven der Madonna, die tot
de menschen meer spreken moest, dan het abstract heilige, dat de Madonna's van
Donatello over het algemeen kenmerkt.
Duidelijk is dit te zien in ‘de Madonna met het kind en den kleinen Johannes’.
(afb. 8).
De Madonna hier ook meer als moeder dan als de goddelijke vrouw voorgesteld,
omvat teeder het kind, tevens zijn rechterhandje, dat tot zegenen is opgeheven,
ondersteunend, terwijl Christus' linkerarm allerliefst om den hals der moeder geslagen
is. Beiden kijken zij naar het Johanneskind, dat met saamgevouwen handen
aanbiddend opkijkt. Deze hoofdgroep diagonaalsgewijs van boven rechts, naar
beneden links gecomponeerd, wordt op juiste wijze door de twee cherubskopjes
aangevuld, terwijl een derde met de breede vleugels prachtig de onderzijde der
groep sluit.
Dat de artiest een goed en juist opmerker van kinderen is, blijkt ten duidelijkste
uit de bekoorlijke Johannisfiguur. In dit aardige, fijne profiel heeft hij op zulk eene
gevoelige, en meesterlijke wijze het afwachtend kijken en luisteren, het met volle
vertrouwen opzien, uitgebeeld. Is het niet dezelfde houding die we bij kinderen
kunnen waarnemen, als hun verhalen verteld worden en zij als het ware de woorden
van iemands lippen trachten te lezen?
Het Christuskind met zijn dik kindergezichtje en mollige vormen is niet het van
zijne goddelijkheid bewuste kind, doch een echte ‘bambino’, terwijl Maria met haar
edele, zielvolle gelaatstrekken, haar diep weemoedigen blik, in haar houding, in de
buiging van haar hoofd zulk eene schoonheid van lijn te zien geeft, dat we ons aan
haar bekoring niet kunnen onttrekken.
De beroemde beeldhouwers Desiderio da Settignano en Antonio Rossellino
hebben o.m. vele dergelijke composities gemaakt. Wij meenen nu deze stucco aan
den laatste te moeten toeschrijven, zoowel om de fijnheid van het modelé, als de
zorgvuldige behandeling in het algemeen. Ook de goed gevormde mond met de
ietwat vooruitstekende bovenlip, de krachtig, mooi gewelfde wenkbrauwen, zijn
eigenaardigheden van Rossellino (1427- ± 1478) die we ook hier in de Madonna
en het kind terugvinden.
Niet zoo eenvoudig en natuurlijk, meer decoratief gedacht is de ‘Madonna met
kind en spelende en dansende putti’ (afb. 9) van Bertoldo, waarvan in het Louvre
een bronzen repliek bestaat. De Madonna, zwierig van houding met over elkaar
gekruiste beenen, het gewaad met fijne plooien, die als banden het lichaam sieren,
de wilde, loshangende haren in den geest van het kleed behandeld, is met de goed
gemodelleerde kinderfiguren een typisch voorbeeld van het oeuvre van Bertoldo.
Deze beeldhouwer, een leerling van Donatello en op zijn beurt de leermeester
van den grooten Michel Angelo, toont in zijn kunstwerken den overgang van de
vroege tot de late Renaissance.
Terwijl hij tot voor korten tijd nog weinig bekend was, zijn nu door Bode en andere
kunstgeleerden, na vergelijking met het door Vasari aan hem toegeschreven
‘Ruitergevecht’ in het Bargello te Florence, verschillende stukken aan hem
toegeschreven.
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Waar Donatello zijn figuren in een eenvoudige meer strakke houding uitbeeldt,
tracht Bertoldo door tegengestelde bewe-
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9. MADONNA MET HET KIND VAN BERTOLDO.
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gingen van romp en ledematen meer effect te bereiken, hetgeen Michel Angelo dan
tot het uiterste doorvoert, tot het eigenlijke Contraposto.
Bertoldo's groote kennis van het menschelijk lichaam laat hij in de anatomische
uitbeelding zijner figuren duidelijk ook door de kleeding heen spreken. Zijne voorliefde
vooral de bewegingen dier personen te willen uitdrukken, merken we niet alleen in
de Madonna, doch ook in de putti op. De lange figuren met kleine koppen, die over
het algemeen verkeerd verkort zijn, zijn kenmerkend voor Bertoldo.
Om de geestelijke en technische verandering te beseffen, van de eerste en tweede
helft van het Quattrocento, vergelijke men eens het boven besproken relief van Luca
della Robbia met Bertoldo's Madonna. Mag dit laatste van grooter technische
vaardigheid getuigen, aan geestelijken inhoud heeft het voorzeker verloren.

AFB.

10. JOHANNES DE EVANGELIST, VAN B. DA MAJANO.

Ontegenzeggelijk is de ‘Johannes’ van Benedetto da Majano (1442-1497), (afb.
10), die we nu willen bespreken, de mooiste sculptuur uit deze verzameling. In deze
figuur, die ons door zijne groote kracht en rust imponeert, heeft de beeldhouwer op
meesterlijke wijze den evangelist gekarakteriseerd. De prachtig gesloten figuur, ‘aus
einem Gusz’ - de gedachte van den kunstenaar als het ware dadelijk in beeld
gebracht - duidt in zijne houding volkomen evenwichtigheid en zelfbewustheid aan.
In een mantel gehuld, die in zware plooien neervalt, staat hij met gefronst voorhoofd
in een boek te lezen, dat hij met de linkerhand vasthoudt, terwijl de rechter langs
het lichaam neerhangt. De adelaar met de uitgespreide vleugels aan zijn voeten,
pittig gemodelleerd kijkt nieuwsgierig naar boven.
Deze terra cotta heeft vermoedelijk tot voorbeeld gediend voor het levensgroote
marmeren beeld op het altaar van de kerk van Montoliveto te Napels. Dit altaar, wat
zijn bouw betreft afhankelijk van dat van Rossellino in dezelfde kapel, die van
Piccolomini, heeft als middenstuk de ‘verkondiging aan Maria’, ter weerszijden de
twee Johannes figuren, Johannes de Dooper en Johannes de Evangelist, waarboven
in medaillons twee vrouwelijke heiligen. Het geheel wordt bekroond door
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kransdragende putti; terwijl de onderzijde versierd is met voorstellingen uit het leven
van Christus en Maria. (afb. 11).
Van de levensgroote figuren is Johannes de Evangelist het mooist van uitvoering
en
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behandeling, terwijl de overige beelden, vooral Maria en de engel in hun zware,
zakvormige en wat leege plooienval reeds sporen van decadentie toonen.
De zeer levendigen, fijn gemodelleerden kop met den langen baard, de
diepliggende oogen en de wat ingevallen wangen is een geliefkoosd type van den
artist, daar we het terugvinden

AFB.

11. ROSSELLINO, CHIESA DI MONTE OLWETO CAPPELLA PICOLOMINI.

in God den Vader op de Verkondigingsscène van bovengenoemd altaar van
Montoliveto en in de zittende Johannesfiguur van het Ciborium in S. Domenico te
Siena.
Vergelijken wij nu deze stucco met het rijk en uitvoerig bewerkte marmeren
exemplaar, zoo valt ons dadelijk de sobere, frisschere behandeling, de meer
geëlanceerde vorm der figuur in het oog, welke ontstaat door den rechteren stand
van het hoofd, en de strakker gemodelleerde, schuine plooien van het overkleed.
Waar bij de marmeren Johannes figuur de plooien allen uitvoerig zijn gegeven, zijn
deze slechts even in de stucco aangeduid, als b.v. de overslag der linkermouw en
de plooien over de rechterknie, welke aan het geheel iets pittigs en levendigs geven.
Boven genoemd altaar is gemaakt in 1487, dus uit de laatste jaren van den
meester.
Benedetto, een der laatste kunstenaars uit het Quattrocento vertoont in zijn werken
hoe het naturalisme, het streven naar scherpe karakteriseering verandert in een
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pogen de vormen te verzachten, te vermooien, de techniek te verbeteren. Zijne
eerste sculpturen als b.v. de kansel v. St. Croce, onderscheiden zich dan ook door
een adel van vormen, door sierlijkheid en rijke decoratie en eene volmaaktheid in
de warmer uitvoering, terwijl zijne latere werken daarentegen in hun onrustige
composities, de typische algemeenheid van uitdrukking en de gemaniëreerdheid
de zwakheden der naderende Baroktijd aankondigen.

AFB.

12. KLEINOODIËN KISTJE.

III. Meubels.
Tot slot rest ons nog de derde categorie, de meubels, te bespreken, waarvan eenige
mooie specimina in de collectie aanwezig zijn.
De zeer ruime en hooge vertrekken der Italiaansche huizen met hun rijk cassetteof eenvoudige balkenzoldering, hun vloer van marmer steenen, mozaïek of tegels
en hun wandbetimmering of eenvoudig beschilderde wanden, zijn over het algemeen
schaars gemeubeld. In de Italiaansche kamer zijn de meubels alle langs den wand
geplaatst om het midden vrij te laten, waaruit de behoefte der Italianen naar eene
groote ruimte duidelijk spreekt. De Venetianen maken hierop eene uitzondering.
Hun woning, behagelijker, intiemer, gezelliger ingericht, vertoont meer overeenkomst
met het interieur benoorden de Alpen.
Bezien we nu den inboedel eener Italiaansche woning, dan zal het ons opvallen,
dat de kisten (cassone) tot de onontbeerlijkste meubels der huishouding behooren.
Deze dienden niet alleen tot berging van linnengoed, bovenkleeren, wapens,
huisraad, toiletbenoodigdheden, sieraden en kleinodiëen, doch werden ook als
koffers mee op reis genomen. Bij gebrek aan de noodige zetels, deden zij dienst
als bank, het sprak dus van zelf dat in ieder huis meerdere exemplaren voorkwamen.
Als geliefkoosd bruidsgeschenk, werd de kist veelal met toepasselijke
voorstellingen versierd, hetgeen we kunnen waarnemen op het mooie toilet- of
kleinoodiënkistje (afb. 12) hier tentoongesteld. Het kistje van carta pasta, uit de
laatste jaren der XIVe eeuw is geheel gepolychromeerd en verguld en rondom met
vele figuren gedecoreerd. Op het dakvormige deksel zijn verschillende tooneeltjes
gegeven, links eene liefdesbron, waarbij een jonge man aan zijne uitverkorene zijne
liefde betuigt, ter weerszijden
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13. VENETIAANSCHE CASSONE.

een man en eene vrouw, de een een viool, de ander een psalterium bespelend,
terwijl rechts, door ruiters gescheiden, een zittende man met de hand op het hart
tot eene vrouw sprekend, zijn voorgesteld. Rond het kistje is eene jacht afgebeeld;
verschillende ruiters en eene amazone, door honden vergezeld, iedere figuur door
een boom gescheiden, stappen en galoppeeren elkaar tegemoet. Naast enkele der
ruiters leest men namen als Lancilotto, Etore, Palamedes.
Dit kistje met zijn eenvoudige profielen, zijn naieve, wat primitieve, doch zeer
zorgvuldige behandeling (men bezie eens de rijk versierde dekkleeden over de
paardjes) is een betrekkelijk zeldzaam exemplaar. Slechts één dergelijk type zagen
wij in het Victoria en Albert Museum te Londen, waar tusschen eikenranken een
hertenjacht is weergegeven en op het deksel een tournooi is voorgesteld met in het
midden de levensbron. Deze jacht geheel ornamentaal opgevat, vormt hierin een
tegenstelling met die van het kistje van den Heer Lanz, welke meer naturalistisch
is gedacht.
Van de groote kisten, die, toen er nog geen kasten waren, tot berging dienden,
geven de Venetiaansche en Florentijnsche Cassone een goed voorbeeld.
De Venetiaansche Cassone (afb. 13) van notenhout met inlegwerk van ivoor en
lichte houtsoorten is uit de 15e eeuw; deze
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14. FLORENTIJNSCHE CASSONE.

veelkleurige intarsia versiering, welke op Oosterschen invloed wijst, werd in de
werkplaatsen der familie Embriacchi omstreeks 1400 veel toegepast. Het is mogelijk,
maar niet bewezen, dat deze techniek vroegtijdig van Venetië naar Milaan werd
overgebracht en daarvan de naam Certosina meubels is af te leiden. In de nabijheid
der Certosa (het Karthuizerklooster) van Pavia werden vele dergelijke werkplaatsen
gevonden.
Over het algemeen zijn er weinig Lombardische meubels over gebleven,
waarschijnlijk is dit te wijten aan de vele oorlogen en invallen van vreemde volken,
als Franschen en S p a n j a a r d e n , waarbij toen veel verloren is gegaan.
Deze kist, geheel berekend op vlakversiering, vertoont den allereenvoudigsten
grondvorm, groote vlakken zonder profielen alleen de dekselrand geleed het meubel
aan de buitenzijde. Het ietwat oploopende deksel, het gebogen voorvlak, breken
op gunstige wijze den mogelijk al te strakken vorm der cassone. Deze zoo juist
gevoelde, nauwelijks merkbare buiging, verhoogt den vorm van het meubel zeer,
wat uit eene vergelijking met eene dergelijke kist in het Victoria en Albert Museum
te Londen, welke eene rechte voorzijde heeft, duidelijk blijkt.
Door accolade-vormige uitschulpingen aan den onderkant zijn kleine steunvlakken
verkregen, die het meubel zijn anders wat te zwaren vorm ontnemen.
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De versiering met inlegwerk werd sedert de Middeleeuwen in Italië veel toegepast.
Met groot geduld werden in de uitgesneden figuren van het hout de verschillende
stukjes ivoor, satijn-, rozenhout enz., gelijmd.
Het ornament in voor intarsia werk geëigenden vorm van rosetten, bandslingers
en geometrische figuren, vult op prachtige wijze de geheele kist, zoowel de binnen-,
als buitenzijde. Het n a t u r a l i s t i s c h plantmotief op de
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voorzijde fijn tot ornament gestyleerd, herinnert ons aan het Oostersch motief van
den levensboom. De kleuren van het ivoor en de lichte houtsoorten, zoo rijk
uitkomend tegen het donkere notenhout, vormen een prachtig decoratief geheel,
dat de Venetiaansche meubelkunst tot eere strekt.
Hoe geheel anders doet de Florentijnsche Cassone (afb. 14) hier tegenover,
waaruit hoofdzakelijk de architectonische bouw, de goede en juiste verhoudingen
van lengte, tegenover hoogte en breedte spreken.
Het deksel met kussen en ingediepte bossing een rijk bovenvlak vormend, de
voorzijde slechts met een enkele rozet versierd, onderaan door een binnenwaarts
gebogen knorlijst begrensd, de zijkanten glad en onversierd, de hoekstijlen met
acanthusbladen rustende op leeuwenklauwen, ziedaar de weinige gegevens waaruit
dit deftige meubel is samengesteld. Het warme, donkerbruine notenhout, het
Italiaansche hout bij uitnemendheid, de krachtige profielen, die het meubel geleden,
vormen met het forsch gestoken ornament de schoonheid van deze Cassone. De
rozet, die het voorvlak als zoodanig laat spreken, de acanthus bladen en de knorlijst,
die de constructieve onderdeelen geleidelijk in elkaar doen overgaan, de forsche
profielen, maken het waarschijnlijk, dat dit meubel ± 1500 ontstaan is.
De gebondenheid van vorm, de harmonische verhoudingen geven aan dit
monumentale meubel een zeer voornaam aanzien.
Opmerkelijk is het, dat de sloten in tegenstelling met Fransche en Duitsche kisten
niet kunstvol bewerkt zijn, doch zelfs bij mooie exemplaren ruw-weg veelal in het
ornament ingesneden worden.
Het Venetiaansch spiegeltje uit de 15e eeuw (afb. 15) dat ons ter bespreking rest,
is van carta pasta, dat geheel gepolychromeerd en verguld is; een zeldzaam
exemplaar, daar er weinig spiegels, over het algemeen ook weinig meubels van
Venetië tot ons gekomen zijn. De rijke, prachtlievende Venetianen kochten
waarschijnlijk met elke nieuwe mode andere meubels, terwijl de oude langzamerhand
hun ondergang tegemoet gingen. Om aan de toenemende luxe paal en perk te
stellen, werden door den Raad talrijke verbodsbepalingen uitgevaardigd, o.a. in
1489, tegen de overmatige weelde der restelli. Voor het veranderlijke karakter der
Venetianen wat de mode betrof, is het merkwaardig te vernemen, dat deze restelli
in 1526 reeds ouderwetsch genoemd werden. Deze restelli bestonden uit een spiegel
met rek, waaraan eenige haakjes waren bevestigd, met het doel allerlei
toiletbenoodigdheden er aan op te hangen. Na het verdwijnen dezer restelli komen
daarvoor de spiegel en het toiletkistje meer in gebruik. De spiegel bestaande uit
een gepolijst metalen, later uit een duurdere glazen plaat is in Venetië meestal rond
van vorm met een gebeeldhouwden rand. Een dergelijke spiegel is in het bezit van
Professor Lanz. Heel curieus is het, dat op eene schilderij van Bellini, de ‘Prudentia’
in de Academie te Venetië, een van denzelfden vorm is afgebeeld.
Het hier tentoongestelde spiegeltje is bijzonder fijn van compositie. In een
zevenhoek is het vrouwenbeeld gecomponeerd, eindigend in twee dolfijnen, welke
met hun open bekken den spiegel omvatten. Het vrouwenkopje, met haar dik
gegolfde haren, even naar links gewend, vult op prachtige wijze het ovaal door de
twee ineengestrengelde dolfijnstaarten gevormd. Het geheel door wat rood en
verguld verlevendigd is een mooi sieraad voor een kamer. Deze strenge, wel
overwogen, nog zeer gebonden compositie, vinden we later rijker uitgevoerd bij
Sansovino terug.
Hiermee hoop ik mijne lezers en lezeressen te hebben opgewekt deze interessante
verzameling van den Heer Lanz in het Rijksmuseum te gaan zien. Hun moeite zal
ruimschoots beloond worden!
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5. SANTA PUDENZIANA TE ROME; TUSSCHEN 384 EN 399.

Mozaieken,
r
door d . H.M.R. Leopold.
AULA DEI CLARIS RADIAT SPECIOSA METALLIS,
Inscriptie van paus Felix in Santi Cosma e Damiano te Rome.

(Vervolg).
Naast de, aan de oorspronkelijke symboliek herinnerende, in heidenschen, neutralen
vorm Christelijke hiernamaalsverwachtingen uitdrukkende wijnstokdecoraties en tot
paradijsrivier - hemelschen Jordaan - geworden Nijl, maakt men ook in Rome al
kort na Konstantijn (onder paus Siricius, 384-399) een mozaiek van zeer verschillend
karakter (fig. 5). De halfkoepel der kleine kerk Santa Pudenziana vertoont ons in
het bewaard gebleven gedeelte - onder en boven werd bij een restauratie in 1588
een stuk vernietigd - den Christus gezeten tronend midden in den halfcirkel zijner
apostelen op de hoofdstraat van Jeruzalem, het gelaat gewend naar het Oosten.
De achtergrond beeldt - zooals vergelijking met een plattegrond van de heilige stad,
dagteekenende uit de zesde eeuw, die in den vloer van een Palestijnsche kerk
bewaard gebleven is, leert - enkele der door Konstantijn opgerichte heiligdommen
af - het Martyrion en de kerk der Opstanding op Golgotha, die der Hemelvaart op
den Olijfberg. De laatste is het gebouw aan de linkerhand van Christus, waarvan
het dak opzettelijk misteekend is om de opening er in te doen zien. Op den Berg
der Smarten zelf staat een van kleuren schitterend kruis tegen den door iriseerende
wolken bedekten

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

116
hemel, waaruit de symbolen der vier Evangelisten indrukwekkend neerzien. Beneden
den Christus met den krachtig schoonen leeraarskop, waarin niet de minste
aanduiding te vinden is van het lijden, waarvan het kruis achter hem verhaalt, zijn
tien apostelen bewaard. De hoofden van die aan Christus' linkerhand zijn alle
gerestaureerd, maar de rechtsche - waarvan de eerste Paulus is - en de vrouwefiguur
links toonen nog het niets ontziende realisme van de oorspronkelijke compositie.
Het zijn werkelijk geen aetherische gestalten, maar volbloed Romeinen, wier oogen
alléén geestdriftig kunnen worden genoemd.

8. BATTISTERO DEGLI ORTODOSSI TE RAVENNA. MIDDEN VIJFDE EEUW.

Men wil in overeenstemming met de middeleeuwsche geestesrichting, die in de
kerk de afschaduwing zag van den vasten bouw, dien Christus op rotsgrond vestte,
het symbool van de gemeenschap aller geloovigen, het hemelsch Jeruzalem, in
deze voorstelling de verheerlijking der gemeente zien, maar het schijnt mij toe, dat
alles hier het tegendeel van een zinnebeeldige opvatting aanduidt. Men wilde, geloof
ik, slechts aan de gemeente de heilige stad vertoonen, zooals ze door de nieuwe
gebouwen geworden was, en daarin den Christus weergeven in den gangbaren
vorm, te midden van zijn apostelen, ook tot werkelijke menschen gemaakt. Men
onderscheidde Petrus en Paulus door ze te laten bekransen door de beide
‘gemeenten’, die in hen haar leiders vonden, de jodengemeente en de heidenkerk,
e c c l e s i a e x c i r c u m c i s i o n e en e c c l e s i a e x g e n t i b u s naar ze
genoemd worden op een paar mozaiektableaux in de kerk Santa Sabina, blijkens
de inscriptie waarbij ze behooren, zeker niet jonger dan het begin der vijfde eeuw.
Dit mozaiek met zijn zeer sterk in Romeinsche werkelijkheid omgezette mystiek
schijnt me een van de eerste bewijzen van het baanbreken van een nieuwe strooming
in de kerk, een nieuw idee bij haar leeraren, die er aan begonnen te denken voor
de leden hunner gemeenten, voor wie de heilige schrift en hun boeken een te zware
lectuur waren, de wanden der heilige gebouwen tot stichtend prenteboek te maken.
Allerlei kerkvaders betoogen in dezen tijd de belangrijkheid der schilderkunst als
leermiddel. 't Duidelijkst blijkt wel het botsen van twee opvattingen - die van pure
decoratie, waarin slechts door symbolische vertolking een diepere zin kon worden
gelegd en de direct aanschouwelijke en realistische afbeelding van wat de schriften
leerden - uit een brief door den heiligen Nilus ongeveer aan het eind van de vierde
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wilde versieren, die hij pas gesticht had, raad ingewonnen bij den heilige: hij wenschte
te weten of het pas gaf er, naar het gewone gebruik, jacht- en visscherijtooneelen
te doen schilderen en vooral bij de decoratie, zoo drukte hij zich uit, te letten ‘op het
genot der oogen alleen’. Op deze vraag antwoordde de heilige Nilus, dat dit plan
‘kinderachtig’ was. Men diende in het koor een afbeelding van het kruis te schilderen,
op de muren tooneelen uit het Oude en Nieuwe Testament, ‘opdat zij, die niet lezen
kunnen

15. SANT' AGNESE BIJ ROME; TUSSCHEN 625 EN 640.

en dus de heilige Schriften niet verstaan, bij het bezien der schilderingen, zich de
schoone handelingen zullen herinneren van hen, die God trouw dienden en zullen
worden opgewekt hun gedrag na te volgen’. Ziehier de geheele latere historische
kerkversiering geprojecteerd.
Maar volstrekt niet allen waren het eens met deze opvatting. Reeds in 306 had
het concilie van Elvira verboden de wanden der kerken te beschilderen ‘om niet het
voorwerp van onze vereering op de muren ten toon te stellen’. Eusebius (267-340)
noemt het een ‘heidensche gewoonte’ Christus en de apostelen af te beelden. Aan
het eind van de vierde eeuw verscheurt Epiphanos van Cyprus in een Palestijnsche
kerk een tapijt, waarop Christus was voorgesteld. Deze vijandschap tegen de
afbeelding van het voorwerp van godsdienstige vereering, die echt Oostersch is Joodsch zoowel als Mohammedaansch - neemt in Konstantinopel in de achtste
eeuw den vorm aan van beeldstormerij. Waarschijnlijk werkte toen de vrees voor
de sterk zich uitbreidende macht van den Islam mee de ingetogenheid in de decoratie
terug te doen keeren. De Arabieren bedreigden het Byzantijnsche keizerrijk met
ondergang, vooral nadat ze in het op de Grieken veroverd Africa een vloot begonnen
te bouwen en de zee gingen beheerschen. Wel is waar slaagden de Byzantijnen
door groote krachtsontwikkeling er in den aanval tegen de Christenheid af te wenden,
maar de bevolking was toch zoo onder den indruk, dat ze in eigen onvroomheid de
oorzaak zocht van den dreigenden ondergang van den godsdienst en

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

118
daarom tegen de al bijna weer tot heidensch veelgodendom vervallen
heiligenvereering in opstand kwam. Er is toen in het Oosten ongetwijfeld veel
verwoest van hetgeen de eeuwen van Konstantijn tot Justinianus en zijn zonen
hadden voortgebracht, en dáár vinden we dan ook heel weinig wat ons de
verontwaardiging der Ikonoklasten begrijpelijk maakt. In het Westen, waar de reactie
door den paus gekeerd werd en waar de kunstenaars, die hun middel van bestaan
in de hoofdstad hadden verloren, ten deele een schuilplaats vonden, kunnen we
die persoonsvergoding beter beoordeelen. Sterke staaltjes er van zijn de apsiden
van Sant' Apollinare in Classe bij Ravenna (fig. 14, bl. 119) en Sant' Agnese bij
Rome (fig. 15, bl. 117). Hier wordt de plaats vroeger voor Christus bestemd
ingenomen door een heilige, 't zij dan een bisschop, leerling van Petrus, of een
martelares uit de vierde eeuw. Hun gestalten vallen den kerkbezoeker het eerst en
duidelijkst in het oog, het kleine Christusmedaillon op het kruis in Sant' Apollinare,
de hand Gods in Sant' Agnese worden tot vage, zich bijna verbergende,
bijkomstigheden.
De verheerlijking van plaatselijke heiligen dreigde de eenheid der kerk te
verbreken. Daardoor was ze veel gevaarlijker dan de vereering van den keizer, die
op het voetspoor van het Romeinsche heidendom - dat weer aan de Oostersche
koninkrijken de opvatting van den d i v u s A u g u s t u s , den god-keizer, ontleende
- tot vlak naast het sanctuarium de portretten van Justinianus en Theodora had
gebracht in San Vitale te Ravenna (fig. 11 en 12, bl. 120 en 121). Deze verduidelijkte
slechts het begrip van Christendom als staatsgodsdienst, zooals het in het Oosten
steeds bleef bestaan; de locale heiligenvereering daarentegen moest scheuring
brengen. ‘Satan heeft langzamerhand het veelgodendom weer ingevoerd onder
een Christelijk masker’, verklaarden de deelnemers aan het concilie van 754. Als
straf daarvoor beschouwde velen de benarde positie, waarin juist in het begin van
de achtste eeuw de Christenheid gebracht was door de Mohammedanen.
In de zevende eeuw reeds had Konstantinopel van de landzijde zich bedreigd
gezien; de Avaren sloegen hun kamp op onder de muren der stad zelf, de Slaven
brachten herhaaldelijk Thessalonike in het nauw; de dappere keizer Heraclius
(610-641) dacht een oogenblik er aan zijn residentie naar Carthago over te brengen;
het zwaartepunt van handel en welvaart immers lag nog altijd in de vruchtbare
korenlanden van Egypte en de provincie Africa, en juist daarheen richtte zich de
aanval van den allergevaarlijksten vijand.
De Ommajaden van Damaskus streefden sedert het midden der zevende eeuw
naar de heerschappij over de Middellandsche Zee. Zij bouwden een vloot - matrozen
vonden de Arabieren, evenals duizend jaar vroeger de Perzen, aan de Syrische
kust -, veroverden Cyprus en Rhodus en werden reeds een gevaar voor
Konstantinopel zelf. Al belette twist over het khalifaat toen den beslissenden slag
te wagen, de bedreiging bleef. En ondertusschen lieten de volgers van den profeet
het rijk van Byzantium in het Westen evenmin met rust.
Na de verovering van Egypte door Omar (641), waarbij aan het Oost-Romeinsche
rijk een van zijn belangrijkste emporiën en - wat niet minder gewichtig is - een van
zijn korenschuren ontnomen was, kwam nu (c. 670) Noord-Afrika aan de beurt.
Keizer Constans II had het gevaar voorzien. Zijn residentie van het als onveilig
beschouwde Konstantinopel verleggend naar Syrakuze, wilde hij het Westen
machtsmiddelpunt maken en in de eerste plaats Egypte heroveren, om de drie
hoofdstapelplaatsen van het Oostelijk bekken: Carthago, Alexandrië en
Konstantinopel weer in de hand te hebben.
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Maar het plan, dat tot herstel van het vroeger wereldrijk had kunnen leiden,
mislukte; nog vóór het eind der zevende eeuw is heel Afrika Moorsch, de
graantoevoer
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14. SANT' APOLLINARE IN CLASSE BIJ RAVENNA; ZESDE EEUW.

vandaar den Christenen afgesneden, de Westelijke helft der Middellandsche Zee
aan al haar kusten onveilig. Italië - waar juist toen de Langobarden een nieuw
barbaarsch element brachten - is machteloos verdeeld, Sardinië en de Balearen
worden Saraceensch, alleen in Sicilië houden de Byzantijnsche Grieken nog stand.
Maar juist omdat dus Afrika en Sicilië aan mededingers behooren, wordt de kortste
verbindingsweg tusschen de beide werelddeelen afgesneden en komt Sicilië tot
verval. Want de geschiedenis van de Middellandsche Zee wijst er telkens op, dat
dit eiland slechts dan bloeit, wanneer het met de tegenover liggende kust vrij kan
verkeeren. Rijk wordt het nà zijn vereeniging met Kairoean onder het Saraceensch
bewind; in zijn tijd van grootsten welvaart, onder de Moormannen en Frederik II,
staat het steeds met Tunis in allernauwste betrekking.
Het begin van de achtste eeuw is nog dreigender dan het eind der zevende. Musa
onderwerpt na Tarik's overwinning bij Jerez (711) binnen weinige jaren heel Spanje,
Soliman verschijnt in 717 voor Konstantinopel, belegert het te land en ter zee; slechts
het Grieksche vuur - een vloot van branders - en de onversaagde hardnekkigheid
van de verdediging door Leo den Isauriër redde het grootste, belangrijkste bolwerk
der Christenheid.
Is het wonder, dat in zulken nood de vromen gingen gelooven aan verbolgenheid
des hemels en meenden door een veldtocht tegen de beelden - in den Islam als in
het Jodendom verboden - God te kunnen verzoenen?
Van deze stemming maakten de keizers gebruik. Ze waren zelf Syriërs van
oorsprong, dus tegen alle afgoderij, maar naast hun persoonlijke antipathie hadden
ze ook poli-
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11. SAN VITALE TE RAVENNA. JUSTINIANUS; OMSTREEKS 547.

tieke redenen. De kerkelijke bezittingen namen steeds in omvang toe en deden
daardoor de staatsinkomsten dalen; het monnikendom ontnam aan het leger een
deel van zijn kracht; dus moest een vorst, die het goed meende met zijn land de
wereldlijke en kloosterlijke geestelijkheid tegenwerken, in wier handen juist de kunst
een sterk machtsmiddel was. De rijkdom der kerken stemde immers tot mildheid,
het bezit van een beroemd heiligenbeeld was voor een klooster een bron van
imkomsten zoowel als van invloed.
De strijd tegen de beelden en daardoor tegen de geestelijkheid in het Oosten, is
als 't ware 'n voorspel van de eeuwenlange worsteling tusschen paus en keizer in
het Westen. In het Oosten overwon de wereldlijke macht en daardoor bleef de
Grieksch-Katholieke steeds staatskerk, in het Westen handhaafde zich de paus....
door de macht der traditie. Hem bleven de barbarenvorsten uit het Noorden, die
nooit den eerbied voor het i m p e r i u m verleerden, dat honderden jaren de wereld
heeft beschaafd, beschouwen als laatsten vertegenwoordiger van de oude
wereldcultuur en als eersten bouwsteen voor een herleving van het ‘Roomsche’ rijk.
Zoo wordt de macht der bisschoppen van Rome gegrondvest door de Karolingers.
Sedert Stephanus de vijfde (752-757) met Pepijn den Korte een bondgenootschap
sluit tegen de Langobarden, houdt ook het nominale gezag, dat Byzantium wereldlijk
en geestelijk over Rome heette uit te oefenen, op. De pausen hadden reeds vroeger
geweigerd den Griekschen keizer bij te staan in zijn strijd tegen de beelden. Toevallig
was, juist toen Leo de Isauriër de bepalingen van zijn decreet van 726 in Italië wilde
doen toepassen, een Romein paus, als onderbreking in een heele rij Grieken. De
ten uitvoerlegging van het keizerlijk besluit veroorzaakte een opstand en de
vermoording van den laatsten Byzantijnschen stadhouder. Konstantinopel was,
zooals we zagen, niet in een toestand om zich bizonder te bekommeren over een
zoo weinig beteekenend verlies als dat van de geestelijke heerschappij over Rome
en zeker niet in staat zijn bevelschriften metterdaad kracht bij te zetten. Het bepaalde
zich er toe de aanzienlijke pauselijke bezittingen op Sicilië verbeurd te verklaren.
Een beeldenstorm, als in Konstantinopel vrij wel al 't moois verwoestte, dat van
Konstantijn tot Justinianus door de decoratieve kunst in kerken was voortgebracht,
hebben dus Rome en Noord-Italië niet gekend. Vandaar, dat men er naast de
besproken mozaieken van Santa Costanza en Santa Pudenziana nog verscheidene
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vindt uit den tijd vóór de immigratie der geestelijke ballingen uit Byzantium in 726
en later.
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12. SAN VITALE TE RAVENNA. THEODORA; OMSTREEKS 547.

voornamelijk - er zijn in Turkije en Zuid-Italië nog zeldzame andere voorbeelden leert men de mozaiekkunst van vóór den Iconoclastentijd kennen.
De vierkante paneeltjes in het schip van Santa Maria Maggiore, op de eigenaardige
techniek waarvan ik al wees, stellen met 'n schitterend impressionisme en realisme
tooneeltjes uit het Oude Testament voor. Den goeden indruk van dit inlegwerk van
onregelmatige glasstukjes heeft men slechts op grooten afstand en daarom zijn ook
de nieuwste photo's alleen tot beoordeeling van de techniek te gebruiken. Precies
in den geest van de aansporing door den heiligen Nilus aan den prefect Olympiodorus
gegeven, dient deze reeks ter leering van de kerkgangers, evenals de prentenbijbels
- waaraan men trouwens meent, dat ze ontleend is.
Of deze wandversiering aangebracht is tegelijk met den bouw der basiliek onder
paus Liberius (352-366) kan niet met zekerheid uitgemaakt worden, maar
waarschijnlijk is het technisch in elk geval. De rechthoeken behooren tot de
oorspronkelijke constructie en wanneer ze niet voor mozaieken bestemd geweest
waren, zou het later moeilijk geweest zijn ze daarvoor geschikt te maken.
Iets jonger zijn de mozaieken aan den triomfboog - den boog, die vóór het koor
als afsluiting daarvan de kerk overspant. - Zij verheerlijken de Maagd, wier vereering
bij het concilie van Ephesus (431) was besloten, op een in het Westen ongewone
manier en wel naar legenden uit de Apokryphen. De bedoeling van de muurversiering
- stichtelijke leering der kerkgangers - wordt hier door den bouwheer zelf aangegeven.
De inscriptie onder den boog luidt namelijk: S i x t u s e p i s c o p u s p l e b i D e i ,
‘paus Sixtus (Sixtus III, 432-440) aan het volk Gods’.
Deze mozaieken zijn al even moeilijk zichtbaar als die van het schip, maar hun
karakter is heel anders evenals de techniek, welke de normale is. Wat hun opvatting
van het onderwerp aangaat, hebben ze niet de geringste verwantschap met de
Katakomben of Santa Costanza en staan eveneens ver van de Grieksch-Romeinsche
traditie van Santa Pudenziana; ze zijn zuiver Oostersch als de geheele vereering
der heilige Maagd, welke naar Rome kwam uit de landen, waar de vrouw hoog
aangeschreven stond in het heidendom, het zij dan als Astarte, Cybele of Artemis,
't zij als de klassieke Mater Dolorosa, Niobe. In scherpe tegenstelling met de
bescheiden innigheid der Katakomben is hier Maria met zwaar brokaat en
edelgesteenten getooid en ontvangt zij de boodschap onbewogen als een keizerin,
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is het Kind bij de vereering der drie koningen gezeten op een troon met kussens,
bewaakt door een escorte van engelen.
Maar deze direkt uit het Oosten gekomen kunst, die zoo plotseling in het midden
der vijfde eeuw haar intree doet in Rome verovert het Westen volstrekt niet dadelijk
en geheel. Zoowel in Ravenna als in Rome blijft de Romeinsche stijl - d.w.z. de door
Rome zich aangepaste Alexandrijnsche -

7. MAUSOLEUM VAN GALLA PLACIDIA TE RAVENNA; 440.

nog lang de baas.
Het oudste en tevens mooiste gedenkteeken van Ravennatische kunst - het
mausoleum van Galla Placidia - vertoont ten deele in zijn rankornamenten en vooral
in het op fig. 7 afgebeelde landschap met den Goeden Herder en zijn schapen een
versmelting van de symboliek van het vroege Christendom met de Grieksche
waardeering van lichaamsschoonheid.
Sterk Romeinsch - d.w.z. nog vrij van het hieratische der Oosterlingen - zijn ook
de mozaieken van het Baptisterium der Orthodoxen eveneens te Ravenna (fig. 8,
bl. 116). De onderrand van den koepel is met zijn schijnarchitectuur in stuc nog
‘Pompejaansch’, de koppen der voortschrijdende heiligen (zoo loste men het
probleem op een zich vernauwende koepel met rechtstaande figuren te vullen) zijn
levend als die der apostelen van Santa Pudenziana, als Grieksch-Egyptische
mummieportretten. De Christus boven in het medaillon is schoon gelijk een Grieksche
god, de Jordaan op echt klassieke wijze voorgesteld, als in de apsiden van San
Clemente en Santa Maria Maggiore.
Zeer schitterend voortbrengsel van deze, diepe vroomheid met heidensch realisme
verbindende, kunst is een deel der decoratie van de kerk Sant' Apollinare nuovo in
Ravenna (fig. 9 en 10, bl. 34 en 35). De zijwanden van
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het schip zijn versierd in drie strooken boven elkander. De bovenste geeft eenigszins
op de manier van de oudste mozaieken in Santa Maria Maggiore te Rome
voorstellingen uit de geschiedenis van Christus, ter eene zijde zijn leven, ter andere
zijn lijden. De schilderijtjes munten uit door helderheid van compositie; steeds
beperkte de kunstenaar zich tot het kleinst mogelijk aantal personen; drukken

13. SANTI COSMA E DAMIANO TE ROME; TUSSCHEN 526 EN 530.

achtergrond of bijwerk, dat slechts de duidelijkheid zou schaden (gelijk vaak het
geval is in het schip van Santa Maria Maggiore) liet hij weg. De tooneelen blijven in
den wand, lijken niet, zooals in Pompei gebruikelijk was, door gaten geziene stukken
buitenwereld. Schijnarchitectuur treft men niet aan, slechts een ornamentale
verdeeling van de muren, als tapijtranden, en in de vakken tusschen de tafreelen
uit Jezus' leven de kleurige schelp, die we al op het Pompejaansche fonteinmozaiek
zagen en die hier dienst doet als baldakijn boven de heiligenstandbeelden van de
tweede strook.
Deze vertoonen dezelfde eenvoud en meesterlijke compositie als de paneeltjes
boven. Hetzij op den goudgrond van den wand zelf, 'tzij op afzonderlijke voetstukken
schrijden ze of staan los in zelfbewuste houding, geen twee gelijk in de beide lange
rijen. Van het statuaire hunner gestalten kan ook de foto een idee geven, de fijnheid
der gebruikte kleurschakeeringen vermag men slechts ter plaatse te waardeeren.
De decoratie van S. Apollinare nuovo dagteekent uit den tijd van Theodorik den
Groote, was dus vóór 526 voltooid. Theo-
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16. SAN VENANZIO TE ROME; OMSTREEKS 640.

dorik beeldde op den derden, ondersten band zijn stad Classis - haven van Ravenna
- en zijn paleis af en daartusschen waarschijnlijk zich zelf met zijn hofstoet. De beide
uiteinden zijn bewaard gebleven, maar de Gothenhelden maakten na de verovering
van Ravenna door de Byzantijnen (539) plaats voor een rij van heiligen. Deze zijn
van geheel anderen stijl, Oostersch, als de triomfboog van Santa Maria Maggiore,
maar toch ook mooi. Uit hun gestalten verdween wel is waar het standbeeldrelief
en de levensware anatomie, die de figuren er boven zoo sterk onderscheidt, maar
in plaats daarvan trad de vrome rhytmiek van bijna gelijke, schrijdende figuren, die
is als een oude litanie, het suggereerend optrekken naar het altaar en de groep der
Maagd.
Ook hier weer is het de kunst van het Oosten, die de Moeder Gods hoogst eert;
de kunst, die de officieele werd in het Byzantijnsche rijk: op den mantelzoom der
keizerin Theodora (fig. 12, bl. 121) snellen, als hier, de drie Magiërs Maria tegemoet.
Van de mozaiekkunst uit den Gothentijd, waarvan de bovenste strooken in S.
Apollinare nuovo zoo hoogen dunk geven, treft men onder het pausschap van Felix
IV (526-539) te Rome een voorbeeld aan in Santi Cosma e Damiano, en wel van
een apsis-versiering, die ons uit dezen tijd in Ravenna juist ontbreekt (fig. 13).
Gerestaureerd is hier slechts de figuur van den paus, die de kerk aanbiedt aan den
Heiland.
Het geheel stelt den palmenhof van het paradijs voor. Twee palmen onderscheidt
men links en rechts. Op dien ter linker zit de vogel Feniks, een zevenstralige ster
lichtend om den kop, verbeelding der onsterflijkheidsidee. De bodem, waarop de
verheerlijkte menschen staan is met bloempjes begroeid. Er boven welft zich,
donkerblauw met iriseerende wolken, de hemelkoepel, waarin Christus zich aan de
zaligen vertoont. Hij houdt - als zoo vaak op de sarkophagen - in de linkerhand den
wetsrol en aanvaardt met wijd gebaar der rechter de kransen, die de martelaren hier de Syrische artsen Cosmas en Damianus, door de apostelen Petrus en Paulus
voorgesteld - hem komen aanbieden. De heilige Theodorus (als martelaar gestorven
in 306) en Felix de Vierde schijnen ter zijde hun beurt af te wachten. Of de paus
dan door den geloofsheld zal worden binnengeleid?
Zoo vertolkt hier duidelijk de apsis het ideaal, het éénig ideaal der Christenziel:
‘Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn (Lucas 23:43)’
Hoe dicht staan hier nog de menschen -
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17. SANTA PRASSEDE TE ROME; TUSSCHEN 817 EN 824.

de pas gestorven menschen - bij den Christus! Hoe wordt nog aan allen de
verwezenlijking van hun droom nabij voorgesteld! Wel is de Heiland reeds van de
hoofdstraat van Jeruzalem, waar we hem in Santa Pudenziana prediken zagen (fig.
5) en waar het ons in het sterke naturalisme der détails moeilijk viel de symbolische
zinspeling op het hemelsch Jeruzalem te vatten, teruggeweken tot het paradijs;
maar hij blijft bereikbaar voor de kerkbezoekers, zijn gestalte staat hun altijd voor
oogen, met de strenge, maar menschelijke trekken van den Verlosser, die hen wacht
om troost en paradijsgeluk te schenken.
Een andere, meer met de hierarchische natuur der Orientalen overeenkomende
opvatting van de iconographie kwam uit Byzantium, waar de beambten van
verschillende rangen zich sterk van elkaar onderscheiden voelden.
Daar werd de Heiland te verheven voor het gewone volk, verdween zijn
menschelijke vorm uit het koor der kerk. Hadden nog Justinianus in Ravenna's San
Vitale en Pelagius II (578-590) in San Lorenzo te Rome den Hemelkoning
voorgesteld, zittend op den wereldbol tusschen de Apostelen of Engelen - dus reeds
meer als heer der wereld, dan als binnenleider in de zaligheid - in Sant' Agnese in
Rome (fig. 15), in S. Apollinare in Classe bij Ravenna (fig. 14; de beeldenstorm
vernietigde de voorbeelden uit het Oosten) respectievelijk tusschen 625 en 640 en
van het laatst der zesde eeuw, is uit de apsis de Christus verdwenen; vervangen
hem de heilige Apollinaris, de martelares Agnes.
In S. Apollinare staat in het midden van de apsis een groot kruis, waarop men
boven het woord i c h t h y s (visch), beneden
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18. KAPEL VAN SAN ZENO IN SANTA PRASSEDE TE ROME; TUSSCHEN 817 EN 824.

S a l u s M u n d i , rechts en links de Alpha en Omega leest, alles aanduidingen van
den Christus, wiens heel kleine buste het midden inneemt. Dit maakt beslist den
indruk van een streven de zinnebeelden der eerste Christenkerk weer in te voeren.
Het hier toevallig bewaard gebleven voorbeeld moet niet alleen gestaan hebben,
want in het jaar 692 beslist het zoogenaamde Quinisext Concilie te Konstantinopel,
dat de oude symbolen moeten worden verlaten en Christus voortaan in menschelijke
gedaante voorgesteld, niet meer als lam. In het Oosten werd in het vervolg dit gebod
streng nageleefd, zelfs de traditioneele rij schaapjes, die van twee kanten
toeschrijden op het lam der uitverkiezing, het zoo oude zinnebeeld uit de Openbaring
zoowel als van den Goeden Herder der Katakomben en sarkophagen, verdwijnt
van den onderrand der kerk-apsiden.
In Rome was men niet zoo trouw aan de voorschriften van het Concilie. Zoowel
in Santa Prassede (fig. 17) als in San Marco (uit het jaar 833, fig. 19) en Santa Maria
in Trastevere (uit c. 1140, fig. 29) staat het Lam nog op zijn troon. Maar wanneer in
Rome de Byzantijnen het hoogste woord voeren - en Rome was van omstreeks het
midden van de zevende eeuw tot diep in de achtste een half Byzantijnsche stad,
waar tusschen 606 en 741 niet minder dan dertien Grieksche of Syrische pausen
regeerden - ziet men andere invloeden werken.
De apsis b.v. van het kleine kapelletje c. 640 gewijd aan den heiligen Venantius
(onder keizer Decius - 249-251 - op 15-jarigen leeftijd ter dood gebracht), dat
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grenst aan het Lateraansche baptisterium, vertoont een hemelsbreed onderscheid
in opvatting niet alleen van de kapel van Santa Rufina, er vlak bij, waar tusschen
de heidensche ranken slechts 'n enkel duifje en een klein lammetje doelen op het
eeuwige leven, maar ook van die van Santi Cosma e Damiano b.v., waar nog direkt
krachtig tot de menschen de Christusfiguur spreekt uit het hun in werkelijkheid voor
oogen gebracht Paradijs; waar alles menschelijk is en nabij de vervulling der groote
belofte.
In San Venanzio (fig. 16) zien we voor 't eerst de rangschikking, de gradatie, die
we later altijd zich zullen zien herhalen in de Oostersche iconographie. Op de plaats,
waar vroeger de hand des Vaders uit het Hemelgewelf omlaag reikte - de navolging
in Santa Prassede bewijst, dat dit ook in Santi Cosma e Damiano 't geval moet
geweest zijn en op oude afbeeldingen komt ze dan ook voor - zweeft het borstbeeld
van Christus in kleurige wolken tusschen twee engelen. De Heiland noodigt niet
meer, hij zegent slechts. Onder hem, het hoofd even uitstekend boven de rij der
heiligen ter weerskanten, de heilige Maagd, die we na de triumfboogmozaieken van
Santa Maria Maggiore in Rome niet meer aantroffen, maar hier - in Byzantijnsche
kunstproducten - terugvinden op de voornaamste plaats, de plek, waarop het oog
van den aandachtige onmiddellijk rusten gaat.
Zij is het, die ‘over ons haar onbevlekte handen uitstrekkend’, zooals Photius zegt,
pleit voor de menschheid bij haar machtigen Zoon, zij is getreden als tweede
middelaarster tusschen de wereld en de zaligheid, zij, de ‘Moeder der Smarten’, als
Syrische gekenschetst door den zwarten sluier. Rechts en links van haar staan de
grootwaardigheidsbekleeders der kerk geschaard, slechts de vorsten der apostelen
Petrus en Paulus in hun traditioneel oud-Romeinsch gewaad, de overigen of in
priesterdracht of in den dos der Byzantijnsche dignitarissen: de korte tuniek om 't
middel gesnoerd met 'n rijken gordel, op de chlamys, die door een gesp op den
schouder wordt vastgehouden, de purperen l o r o n genaaid, de vierkante borstlap,
die men in San Vitale de hovelingen van Justinianus ziet dragen en in S.S. Cosma
e Damiano den heiligen Theodorus, die officier van de lijfwacht heette.
Uit deze statige rij is zoowel het vertrouwelijke van Santa Pudenziana en van
Santi Cosma e Damiano, waar men als kerkbezoeker als het ware de prediking van
den Zoon des Menschen en de inleiding van heiligen in het paradijs meemaakt,
verdwenen als het behagen in vrij-menschelijk lichaamsschoon van de
standbeeldenrij in Sant' Apollinare nuovo en van den Goeden Herder in het
grafmonument van Galla Placidia. Ook in de wereld van frisschen eenvoud der
eerste Christenheid overwon het hofceremonieel. De keizerlijke kunst werd er door
beheerscht van Konstantijn af, als b.v. blijkt uit het relief van diens triomfberg, dat
een toespraak van den keizer voorstelt, waarbij de hoorders streng naar rang op rij
en gelid gesteld herinneren aan de ellenlange titels op inscripties van den keizertijd
na Diocletianus, den grondvester van den beambtenstaat. Geen wonder, dat de
paneelen in San Vitale (fig. 11 en 12), die Justinianus en Theodora met hun gevolg
weergeven een en al officieele pracht zijn, al hebben ook de gezichten het bijna
wreede realisme van de Romeinsche keizerportretten behouden. Konstantinopel,
meer Oostersch dan Rome ooit geworden is, regelde de hierarchie ook in de
theologie al strenger. En wanneer de tiende eeuw na den beeldenstorm nieuwen
grooten bloei brengt voor de kerkelijke kunst zullen we zien hoe een nieuwe
iconographie is ontstaan, die volgens vaste regels zich geen ander doel meer stelt
dan de vertolking van het dogma. Voorschriften, die met kunst niets te maken
hebben, bepalen dan den aard en de uitvoering van ieder onderdeel der decoratie,
volgens het gebod van het concilie van 787: ‘de schilders hebben uit te voeren, de
gees-
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telijken te bevelen en te regelen’; voorschriften, waaraan zich zelfs nu nog het
geheele Oosten houdt en het Westen zoover het onder zijn invloed stond, zich hield
tot het eind der middeleeuwen.
Maar voorloopig worden alleen in Rome mozaieken gemaakt. Konstantinopel is
er nog niet in geslaagd zich weer de daarvoor noodige rijkdommen te vergaren. De
handel op het Oosten - die na het verlies van Egypte en Africa alleen rijke waren
kon vervoeren, daar de scheepvaart te onveilig was om het dagelijksch brood der
stadsbewoners er van afhankelijk te maken - brengt niet genoeg op, in den Balkan
zijn de Slaven niet voldoende geabsorbeerd en eerst tegen het jaar 1000 gelukt het
de Russen - die de volkrijke Bosporuslanden moesten voorzien van graan, nu Egypte
en Africa het niet meer deden - voor goed tot vrienden te maken. Dan begint echter
ook dadelijk weer de schittering der Byzantijnsche kunst, rijker dan ooit te voren.
Tot de elfde eeuw vinden we slechts in Rome mozaieken. En wel juist in de jaren
tusschen 800 en 833. Vóór dien tijd beperkten de Byzantijnsche kunstenaars, die
tengevolge van den Iconoclastenstrijd naar Rome waren uitgeweken en hun
plaatselijke leerlingen zich blijkbaar tot de goedkoopere fresco-schildering, waarvan
de sedert 1900 aan het Forum blootgelegde kerk Santa Maria Antiqua zoo'n rijke
staalkaart biedt.
De bron van de ruime geldmiddelen, welke de pausen, heusch niet rijk na het
verlies van hun Siciliaansche landerijen, plotseling in staat stelden deze dure manier
van wandversiering te gaan beoefenen, was natuurlijk de vriendschappelijke mildheid
van de Frankische vorsten vóór Karel den Groote en de protectie van dezen. Vooral
Karel kon royaal zijn. Had hij niet in 796 het kamp, den Ring, der Avaren veroverd,
waarin hij zooveel schatten vond, dat - zoo drukt Eginhard zich uit - terwijl men tot
op dat oogenblik de Franken als arm beschouwen kon, ze zich nà dièn oorlog rijk
konden noemen? En royaal wàs hij. Maar, al deed hij erg voorkomend tegen den
stedehouder van Petrus, Karel vergat niet, dat hij hem tegen samenzweerders was
komen beschermen en geheel naar zijn hand zetten kon. Hij oefende dan ook
inderdaad het gezag uit, dat de Byzantijnsche keizer tot voor kort in naam over
Rome had bezeten. Als keizer bekrachtigde hij de verkiezing van de pausen en een
van zijn prefecten bestuurde de stad. De bisschop van Rome onderscheidde zich
tijdens Karels leven van zijn ambtgenooten in het Byzantijnsche rijk, waar de
staatskerk was blijven bestaan nog alleen doordat hij uitgebreider bezittingen onder
zijn direkt beheer had. Byzantium zelf erkende gaarne den grooten held, die zoowel
Avaren als Arabieren versloeg, als heerscher van het Westen en verleende hem
den titel b a s i l e u s . En aan zijn ondergeschikte, den bisschop van Rome, leverde
het met pleizier de benoodigdheden voor mozaiekkunst, die ter plaatse niet
aangeschaft konden worden. De vervaardiging der glasstaafjes kan n.l. slechts in
tamelijk groote fabrieken plaats hebben en die bestonden in Rome natuurlijk niet
meer. Aan arbeiders daarentegen, zal het niet ontbroken hebben. De strijd tegen
de beelden en de aanvallen der Mohammedanen hadden de luxe-industrie goeddeels
uit Konstantinopel doen verdwijnen. De kunstenaars en kunstnijveren zwermden
uit over geheel West-Europa, tot Aken toe.
(Slot volgt).
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Twee sonnetten,
door Hein Boeken.
I.
De bloeiende boomgaarden.
Bij maan-nacht zouden zij te zamen komen:
De dag valt lang voor wie de liefste wacht.
Ten akker trok al't volk. Schoon haar de wacht
Op 't haard-vuur werd vertrouwd onder de vrome
Schaduw der schouw, en't maal, wat zou zij schromen?
Is 't niet of nu reeds haar wat wonders wacht
Onder het licht van hoogen middag zacht?
Fluks is de slui'r en witte huif genomen...
Maar buiten, zie, bij verdren buur en buur,
Staan daar, als zij, de witgehuifden allen,
In dichten droom van honderdjaargen slaap,
Maar wachtend op den tred van vluggen knaap,
Op blijd rumoer, luid-ruchtig horen-schallen,
En lichten blik over omrankten muur?

April 1912.
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II.
Mensch en vogel.
Voor den Dichter W.L. Penning Jr.
Twee weez'nen enkel van de gansche schaal
Der levenden, die zingen. De andre houden
Het voor genoeg, daar zij in stal of wouden
Zich zat-doen, te uiten kreet of roep egaal,
Van al hun smart of leed ach! de enkle taal;
Zelfs van 't gevederd volk, die met de gouden
Gewaden, schoon ze ook menschen-klanken bauwden....
Want zingen doen slechts mensch en nachtegaal
En al diens grauw-gevederde genooten.
De mensch, hoe log ook aan den grond hem bindt
Het lichaam, voelt hij niet tienduizend wieken,
Die in gestaege fladd'ring opwaarts wieken
Al wat er in hem leeuwerik-gezind
Wil op-, wil licht-waart, altoos, onverdroten?

Pinksteren, 1912.
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Isola Bella,
door Emma van Burg.
IV.
Koninginnedag.
Op straat vroolijke zomerzon, alle huizen knap, de glazen gelapt, de deuren
opgewreven, de kleine steentjes ervoor netjes schoongeschrobd. Net Zondag: de
menschen maakten gauw 't werk af en wandelden met hun beste goed aan door
Den Burg. In de Weverstraat en de Warmoesstraat twee lange rijen vlaggen naar
elkaar toe, waar men pratend onderdoor kuierde.
Men merkte meer van 't Koninginnefeest dan anders, want eergisteren was de
fancy-fair ten voordeele van de openbare bewaarscholen geopend. En nu waren
de Texelaars drie dagen lang aan 't uitgaan, ze kochten, bleven dansen, en
niet-Burgers kwamen bij oude kennissen 't huis binnen; dan, na uitroepen van
verrassing en kussen, deden allen samen een koppie. Tevoren was er veel
gemopperd over de nog inderhaast beraamde koninginnedag-feestelijkheden. Alweer
ringsteken! 't werd hier op Tessel altoos zoo'n dooie boel, 't was ook een commissie
daar je van trilde. Maar nu waren ze daar alweer mee verzoend.
In de groote zaal van Hotel Texel waren de jonge verkoopsters van de fancy-fair
in lichte japonnen, met veel linten en strikken opgemaakt. Er waren, zoo vroeg, nog
geen koopers. De meisjes kwamen naar elkaars tentjes kijken, stonden te praten
over ondervindingen bij 't verkoopen, een stuk of vier, zes dansten even
paarsgewijze, hielden dan weer hijgend op. Midden in de zaal staande riep nu
Geertje Rab, 't meest actieve lid van de commissie: ‘Wie kent de lanciers?’ Ze
probeerden het met hun achten. Dadelijk verwarring, terechtwijzingen, gelach. Weer
opnieuw beginnen. De andere meisjes eromheen staand klapten in de handen,
lachten, riepen ze toe.
‘Wee ok!’ riep Bet Keyser - meteen stelde ze een paar meisjes die vlak bij haar
stonden op. ‘An Imme jee doet toch ok mee? kem hier!’ Ze wenkte met 't voorhoofd
gefronst, druk haar vinger naar zich toe bewegend.
Anne Imme kwam mee dansen in de quadrille. Vandaag zou zij met Jan op 't
kartje. Terwijl zij vroeg en riep over de figuren dacht zij aan de middag.
Ineens verwijderd muziek - heel gauw kwamen de harde geluiden dichtbij,
daartusschen regelmatige gang van voetstappen, gejuich, gezing. Midden in een
danspas stond Bet stil: ‘wee ok achter 't meziek zeg meikes, wille-we?’ Ze keerde
zich om en holde naar de deur, de anderen - ‘ja ja!’ - met haar mee. Buiten even
tusschen de andere menschen in dringen, haken in elkaars armen; in slierten van
vier of vijf, telkens met een lach, een roepen tegen een ander, stapten ze mee. De
Parkstraat door: menschen kwamen in de deuren, meisjes riepen familieleden of
kennissen toe. De Weverstraat in: stil stonden de muzikanten voor de hoek van de
Warmoesstraat, het troepje meisjes stokte vlak voor Vrouw Raven's huis. Geertje
Rab deelde haastig liedjes uit, waarvan een lid van 't Fanfarecorps haar gauw een
pakje had toegereikt. ‘Hier, allegaar met 't meziek meezingen!’ Even afwachting,
kijken op 't papiertje: toen hief de muziek aan, en de meisjes, de kinderen en de
paar ouderen gauw op streek:
‘De boog moet niet gespannen zijn
Altoos, dag in dag uit,
Er moet ook eens een fuifje zijn,
Zegt zelfs de saaiste guit.
Al wie de fancy-fair bezoekt
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Een fuifje in alle eer en deugd
Brengt niemand ooit verdriet.
Fuift allen me-e-de
Met opgewekten zin!
Doch boven alles
Klink: leev' de koningin!
Met zulk een fuiverij
Zijn we allen vrij en blij,
En blijft men opgewekt aan alle zij!’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

132
Ze stonden - telkens even een blik op hun papiertje, dan weer doorzingen met 't
hoofd achterover, 't gezicht iets omhoog. Ze zongen uit volle borst, met al de kracht
van hun geluid. Grietje en haar moeder kwamen in de deur staan luisteren: Grietje
in 't werkpak, met pieken uit 't haar. Anne Imme draaide even 't hoofd om: ‘dag
Grietje.’
‘Dag An Imme,’ zei Grietje, met een lach en verheugd kijkend.
‘Kom je vanmiddag na 't ringreeje kieke?’ vroeg Anne Imme.
‘Ik denk het niet, ik ken zoo slecht weg. Zoo'n handenbiendertje....’
't Vers was uit, de papiertjes zakten; de muzikanten, voorop, gingen weer in
beweging.
‘Dag An Imme, veul genoegen vanmiddag,’ zei Grietje op opgewekte toon; ze
bleef in de deur staan terwijl de stoet verder ging.
Ze liepen door al de straten van Den Burg. Telkens stond even de optocht: de
muziek zette een deuntje in - voort weer. Dan een tijdje alleen voetengetrap, gepraat,
geregelde beweging. Terug bij 't uitgangspunt ‘De Kikkert’ ging 't Fanfarecorps naar
binnen. De kinderen slenterden weer langs de straten, spelend, twistend of zich
vervelend, de meisjes gingen terug naar hotel Texel. Bet en Anna Imme liepen
gearmd met hun tweeën. Ze haastten zich niet; hun handwerktentje was leeg
gekocht.
‘Wat heb jee nou weer een heerlijke middag voor je hé, met him,’ zei Bet. ‘Ik ben
toch zoo in spanning of jelie twieë een prijs krigt.’ Voor Anna Imme was het ringrijden
om een prijs voorwendsel.
Ineens stond Bet stil. ‘Meike weet je wát as we doene? we spanne bee joo op de
plaas een touw met een gordijnring d'r an en dan ken jee 't deer vast es probeere.
Ja dát doene we.’ Ze knikte.
Anne Imme ging mee naar haar eigen huis. 't Kon haar niets schelen of zij een
prijs won, maar dat liet zij niet merken.
In haar huis zochten ze druk-haastig naar een touw en een ring. Ze klommen op
stoelen, haalden kistjes van de hoogste planken van kasten, keken erin, zich niet
storend aan Knol, die, opgeschrikt van zijn krantenlectuur, nu aan de meisjes van
zijn zorgstoel uit, volgend met de oogen al hun bewegingen, vermaningen zat te
geven. Zoodra ze een lang touw hadden gevonden gingen ze naar de plaats.
Ieder aan een kant stonden ze: ‘Maak jee nou jouw end vast an die spieker in 't
stek,’ dirigeerde Bet, ‘dan zel ik hier an de tak, zoo.’ Terwijl ze zelf het touw
vastmaakte keek ze langs haar schouder naar wat Anne Imme deed. De ring hing
nu, vrij laag, in het midden. Bet gaf Anne Imme de stok, en ging zelf op de
keukendrempel zitten. ‘Probeer 't nou es.’ Anne Imme deed een stap, viel toen terug
van 't lachen. ‘Nee Bet nou mot jee mee niet an de gang make.’ Ze trok sterk willend
haar gezicht strak - toen, op een sukkeldrafje, de stok wonderlijk zwaaiend in de
hand, liep zij de lijn langs. Aan 't eind keerde zij zich om: zij en Bet keken elkaar
aan, wrongen zich en krompen in elkaar van het lachen.
Dan ineens zette Anne Imme zich recht, terwijl haar gezichtsspieren nog trilden
liep ze regelmatig hard, en stak met de stok in de ring. Dan kwam ze naast Bet
zitten. Ze had geen neiging om 't nog eens te probeeren, en rustig bleven ze een
poosje in 't lekkere zonnetje naast elkaar op de drempel.
Op de Groene Plaats verschuivende plekjes zon, tusschen de schaduwen van de
dikbebladerde boomen. De karretjes stonden allemaal achter elkaar, éen versierd
voorop op de Plaats voor de middenstraat waarboven het touw met de ring was
gespannen. Daarachter een heele rij wagentjes, de Parkstraat in; op elk een jongen
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blijvende glimlach. Bij elk geroep grepen enkele jongens schrikkend de leidsels:
moesten ze al? Nu nog niet. De leidsels vielen weer slap.
Jongelui in groepjes bijeen staande riepen af en toe een paar woorden tegen hun
kennissen op de karretjes; mannen stonden bij elkaar en rookten, of praatten druk
over hun zaken of hun grieven tegen anderen; vrouwen drentelden met elkander
op in gesprek, met elk aan de hand een zich vervelend en trekkend klein kind.
Anne Imme en Jan zaten op 't kartje met elkaar te praten. Soms keek Anne Imme
wat zijwaarts, achterover zich buigend met de handen achter 't hoofd, Jan aan,
schaterlachend om iets waar ze 't over hadden. Ze letten weinig op de menschen
beneden rondom hen op de Plaats. Anne Imme kon het niet schelen of zij een prijs
won. Als zij de ring maar éen keer raakte, dan was zíj tevreden.
Bij de kermisfeestelijkheden die zomer, lette Anne Imme van het begin tot het
eind alleen op Jan, altijd in spanning, en onthield alles wat hij tegen haar gezegd
had. Ook volgde ze benieuwd de gang van Bets vrijage met Cornelis Jan Kikkert,
en de vier anderen, Biem en Gerardus Vlaming elk met een meisje, vond ze aardig,
maar 't uitgaan met die menschen zag ze als middel opdat Jan en zij bij elkaar
konden zijn. De zes rekenden er op dat Jan en Anne Imme zich zouden verloven.
En ze maakten grappen tegen de twee, en zagen ze ook apart van hen zelf, hen
soms wat voorkomend behandelend, om de ernst in hun bedoeling. Wel was ook
Cornelis Jan heel erg verliefd op Bet, maar Bet weifelde eerst wat. Toch begon zij
intusschen veel van hem te houden, door zijn ernstige verliefdheid. En als Bet stil
was wist Anne Imme dat zij dacht aan 't verschil tusschen haar levensopvatting en
die van Cornelis Jan. In 't laatst van Augustus werd Cornelis Jan aan de blinde darm
geopereerd, en op den een en dertigste was hij nog, hoewel bijna hersteld, in een
ziekenhuis aan de vaste wal. Bet, in die dagen stil en bleek, had twee andere jongens
die haar voor de ringrijderij vroegen bedankt.
Als Anne Imme in de vroege morgen thuis kwam voelde zij zich even weinig moe
als toen de avond begon. En zij had een begeeren om Jan nog altijd meer bij zich
te hebben - nooit genoeg. Maar de heele volgende dag zag zij opgetogen die avond
en nacht van gelukkig genieten.
En na de kermisfuiven dacht zij de gansche dagen door aan Jan, en zij stelde
zich voor hoe Jan en zij, als man en vrouw, op een boerderij zouden wonen, en hoe
ze telkens zouden lachen en blij zijn iedere keer dat ze mekaar weer zagen, alleen
gelukkig door met elkander te zijn.
Jans moeder was van de winter op een middag met 't nieuwtje van Grietje's
zwangerschap thuis gekomen. Onder 't koppie betoogde ze Jannie had Grietje geen
goeie opvoeding gegeven. Altoos zag je haar op straat met jongens staan praten.
Dat Jannie zich niet schaamde voor andere menschen. En een meike van haar
stand moest niet alle jaren een dure nieuwe jurk hebben. Zíj konden toch niet naar
de dochters van Meneer Roevers kijken. Och wat, dat meike had moeten gaan
dienen. Zíj wou dat haar kinderen werkten. Als je kinders had was je verplicht om
goed voor ze te zorgen, maar dan kon je ook van heulie vergen dat ze als ze groot
waren zelf de kost verdienden.
Niemand van 't gezin zei er iets op.
Voor de kermis vroeg Jan Anne Imme. Want hij had een begeerte naar een vrouw.
Schaterend-druk deed hij mee aan de kermisfuiven. En zoodra het bekend werd
dat er op éen-en-dertig Augustus een ringrijderij zou worden gehouden vroeg hij
Anne Imme weer.
't Wagentje vóor hen ging in beweging, stond weer. Ze reden bij. En nu ging 't
versierde voorste karretje onder de ring door, met draf-klikkerend hoefgetrappel.
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't Meisje was stijf opgestaan - spanning op de heele Plaats, met 't bovenlijf mal-ver
voorover stak ze - dan daverde gelach: ze had de ring gemist.
Nog een wagentje, en nog een - toen Jan en Anne Imme. ‘Ik raak 'm toch vast
niet!’ zei ze tegen Jan. Ze stond paalrecht, mikte stijf, met verwilderde oogen - hoera
bulderde op van de Groene Plaats. ‘Hew ik 'm heusch?’ vroeg Anne Imme beduusd.
‘He da's tenminste ien keer. Reken d'r nou maar niet op dat ik 'm de volgende keer
weer krig.’
‘En ik denk van wel,’ zei Jan en haar slaande met de hand op haar knie lachte
hij luid: ‘ha ha!’
Ze reden door de Binnenburg en de Weverstraat tot achter aan de rij wagentjes
in de Parkstraat. Bet kwam bij hun karretje staan om hun zuurtjes te presenteeren,
en liep aldoor met hun mee wanneer ze, telkens, een eindje vooruit moesten rijden.
Vroolijk maakten ze gekheid met hun drieën - op schrokken ze toen Jan en Anne
Imme weer aan de beurt kwamen. ‘O jeetje kreetje nou raak ik 'm hillegaar niet, je
zel 't zien.’
Ze raakte de ring weer. Nu kreeg Anne Imme hoop op een prijs - zoo in spanning
was ze dat de volgende keer miste. Teleurstelling over 't heele plein: hè das 's nou
sonde.’
Nu kwam de rit met minder deelnemers al. Anne Imme zat oplettend-gespannen
- ze viel weer niet uit. Met vier paren reden ze dan om de prijzen - 't heele plein was
in spanning: menschen keken uit de ramen, op 't balkon van hotel Texel stond een
troepje notabelen, turend. Reyer Keyser en zijn meisje vielen uit; jammer. Nu om
de eerste, tweede of derde prijs. Anne Imme dacht nu alleen aan: de ring raken ze zag niets van 't plein, de menschen, de huizen - met de blik strak naar de ring
zat ze, bedwingend haar trillen. De stok schoot een heel eind door. Anne Imme
schokte achterover - hoorde hoera roepen - ze verhief zich, en lachte.
Nog een rit. Nu was ze hoopvol - weer ging de stok in de ring. Lang luid gejuich,
handgeklap - men riep en schreeuwde tegen Jan; hun karretje kwam op zij te staan.
Bet kwam er naast, en achter haar stond Grietje.
‘Nou An Imme jee hep de prijs, wat zel dat een blaar van 't hart wezen! Jan van
harte gefielseteerd hoor. Hè wat ben ik deer blied om.’ Bet gaf alle twee een hand.
Jan draaide zich naar zijn meisje toe. ‘An Imme mag ik je ok wel fielseteeren.’
‘Nou ik fielseteer joo ok Jan.’ Ze gaven elkaar de hand. Kennissen en familieleden,
ook Knol en zijn zuster Tetje met haar man, kwamen bij hun karretje, drongen elkaar
op zij om alleen vlak vooraan te komen en de prijswinners een hand te geven.
Opgewonden herhaalde Anne Imme telkens tegen andere menschen dezelfde
bizonderheden - ze schrok toch zoo die keer dat ze zoo ver achterover ging, en bij
de laatste rit was ze heelemaal kalm.
Op een oogenblik kwam Grietje aan de beurt om Anne Imme geluk te wenschen
- wat achteraf was 't vrouwtje blijven staan, met gebogen hoofd. ‘Grietje ga je
vaneevend ok mee na de prijsuitdeeling?’ vroeg Anne Imme haar vriendin terwijl ze
haar de hand gaf. Wille-wee joo dan om kwart voor zeuve hale komme?’ Ze keek
Bet aan.
‘Da's goed,’ zei Bet. ‘Dan komme-wee om kwart voor zeuve bee Grietje.’
Grietje antwoordde niet. Door de Parkstraat liep ze naar huis. Na het gesprek met
Anne Imme 's ochtends had zij nog een paar zinnetjes met haar moeder gepraat;
toen was zij zwijgend gebleven. Nu liep zij eraan te denken om gedurende de maand
September met haar dochtertje bij Jaap te gaan wonen.
Toen zij de voorkamer van 't huisje in de Weverstraat inkwam zat Vrouw Raven
aan de tafel - aan de andere kant stond Marriebuur met een mandje aan de arm,
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geen tijd te hebben om te gaan zitten.
‘Dag Grietje,’ zei Vrouw Vlaming.
‘Dag tante.’
‘Grietje wat set uwe weer een bedroefde swart gezicht. Na dat gezicht mot ik nou
aollan kieke buurvrouw.’
‘Ze ken d'r man slecht missen denk ik Janniebuur.’
Grietje gooide haar hoed op een stoel en ging zitten.
‘Grietje vertel uwe ons nou is wat. Wie hewwe 't wonnen?’
‘Jan en An Imme’.
‘Jan en An Imme! en deer zeg jee ons niks van. Het An Imme de prijs! wel wel!
ik ben toch zoo blied veur 't arreme kiend. Wat krigt ze nou?’
‘Ik weet 't niet’.
‘Grietje wat is uwe weer bedroefde stout’.
Nu gooide Grietje luid huilend zonder tranen snel achtereen de woorden eruit. Ze
wou hier niet blijven, ze wou met Jannetje bij Jaap wonen gaan, totdat ze in hun
eigen huis konden. Ze wist niet hoe ze het hier zoo lang nog uithouden moest moeder die haar altoos afgrauwde.
In verontwaardiging voer Vrouw Raven tegen Grietje uit. ‘Kriestelijk, hoe krigt uwe
't in 't hoofd Grietje. Mot uwe je niet skame dat je bee je eigen moeder niet tevreje
bent. Zooveul moeite doen ik veur uwe - alle dágen help ik Jannetje. Wel foei’.
Vrouw Vlaming luisterde naar 't standje, en onthield alles.
Tegen zevenen kwamen Jan en Anne Imme met Bet - Anne Imme had zich expres
mooi aangekleed, met haar groote Zondagsche hoed met korenbloemen op en
glacé-handschoenen aan. Jan, pas nog luidruchtig, werd in 't gezelschap verlegen.
Vrouw Raven, al weer goed op Grietje, uitte lachend met vriendelijke oogen haar
blijdschap over Anne Imme's overwinning - die praatte op-haar-gemak, nu zij zich
hier de hoofdpersoon wist. Vrouw Raven, verrast, vond haar zoo aardig, zoo vroolijk.
Bet vroeg hoe het met Jannetje ging, en nu vroeg ook Anne Imme het haastig,
beschaamd ineens omdat zij aan Jannetje nog heelemaal niet gedacht had - anders
wou zij altijd dadelijk het kleintje zien. Het sliep nu in 't binnenkamertje.
Met hun vieren wandelden ze naar de Kikkert. Er stond een beetje volk voor te
hangen - men keek naar Jan en Anne Imme. ‘Die twie hewwe de eerste prijs’, zei
een opgeschoten jongen.
In 't leelijke primitieve zaaltje was 't stampvol. Alle hoofden draaiden zich - dadelijk
werd ruimte gemaakt. Uit de hoeken en van tegen de wanden wuifde men en riep
gedempte hoera's. Anne Imme werd beduusd door dat druk vieren van haar.
Vóor het publiek zaten al stijf-recht op stoelen de vier andere prijswinners te
wachten. De commissieleden, die nonchalant in een hoekje van het tooneel hadden
staan praten, gingen toen ze Jan en Anne Imme zagen aankomen haastig om een
tafeltje voor in de zaal zitten waarop prijzen lagen. De voorzitter, een dikke grove
rijke boer met een verbrand slechtgeschoren gezicht boven zijn heerachtig pak,
sprak vriendelijk Anne Imme toe. Ze kreeg een gemakkelijk stoeltje, en hij zei dat
hij hoopte dat ze er nog eens als huismoeder in zou zitten. In de zaal werd gelachen;
Anne Imme glimlachte, verheerlijkt. Jan kreeg een inktstel, en toen de vier andere
prijswinners ieder op de rij af 't hun toekomende ontvangen hadden, trad hij naar
voren en zei met een hooge kleur een kort speechje om te bedanken. Anne Imme
werd koud van spanning toen hij begon - ze was zoo opgelucht toen hij 't er goed
had afgebracht.
Ze gingen naar Hotel Texel. De tentjes van de fancy-fair waren nu in de tuin gezet,
om in de zaal ruimte te maken voor 't dansen. Schreeuwend viel 't te vroeg
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verkoopende meisjes leken bleeker-onbestember van kleur en onthuis hier, als
aangetrokken voor de balzaal, in de tuin in daglicht nog waar de zon uit weg was.
Donkerder gekleede mannen en vrouwen liepen over de grintpaden tusschen de
tentjes, stonden er lang bij stil en bekeken de nog overgebleven koopwaar, onder
de hand pratend en lachend. Maar er werd weinig meer gekocht; de voorwerpen
waren bijna alle van de hand gezet.
De een na de ander sprak Grietje aan; allerhande vragen over 't kleintje moest
zij beantwoorden. Haar Cocksdorpsche kennissen ontmoetten haar en namen haar
mee tot voor in de zaal die gauw stampvol raakte nu, want de dameszangvereeniging
‘Aurora’ had zich op 't podium opgesteld om te zingen, en daarna zou de fancy-fair
gesloten worden.
De meisjes zongen alles vlot achter elkaar, nauwgezet de vlijtig-ingestudeerde
liederen, met frissche jonge stemmen. 't Publiek applaudisseerde ijverig, dankbaar
voor alles wat op Texel aan zang en muziek geboden werd, zonder veel oordeel.
Toen 't afgeloopen was repten de meisjes zich van het tooneel af. En nu kwamen
al de verkoopsters er op: ze sleepten stoelen mee, riepen tegen elkaar. Eindelijk
zaten ze allemaal op rijen en keken de zaal in, op hun gemak omdat zij hier drie
dagen hadden meegewerkt. De voorzitter van 't fancy-fair comité, een zelfbewuste
dikke onderwijzer, stond voor 't tooneel, gereed om zijn speech te gaan afsteken.
Hij draaide zich om naar de meisjes: ‘hier zou hij dan maar blijven staan hé?’ ‘Op
een stoel! ja u moet op een stoel staan!’ riepen een paar. ‘Ja ja op een stoel!’ joelden
ze allemaal. Eén trok ras-besloten haar buurvrouw van haar stoel en op haar eigen
schoot. 't Meisje hield zich door de armen om de hals van haar vriendin te slaan;
ze lachten allebei, en al de anderen, even-kort-toejuichend. Een paar reikten de
leeggeworden stoel over de rand van 't tooneel aan de voorzitter toe, die hem
neerplantte en er dadelijk op klom. Helder-opschaterend gelach van de meisjes,
gejuich in de zaal - dan alles stil-in-afwachting.
‘Dames en heeren!’ Mij is als voorzitter van het comité de taak opgelegd
hedenavond de fancy-fair te sluiten. En dan moet ik het allereerst dank en hulde
brengen aan onzen hooggeachten eere-voorzitter, den burgemeester, en aan de
eere-presidente van het dames-comité, zijn echtgenoote, voor de groote
belangstelling door hen getoond, en de medewerking door hen verleend. Mogen zij
nog lang getuige zijn van den bloei van alle Texelsche ondernemingen.’
Hij keek vorschend de zaal in of de twee er waren. Er was aanstooten, gefluister.
‘Wat moal zeg dat burgemeester d'r niet bee is.’
‘En dan zal iedereen zeker met mij instemmen dat na hen in de eerste plaats
dank toekomt aan het volijverige damescomité, zonder hetwelk wij ons niet kunnen
voorstellen dat onze fancy-fair zou hebben kùnnen slagen. En dan vooral aan de
voorzitster, wier onvermoeide werkzaamheid op niet te hoogen prijs kan worden
geschat, ik bedoel Mejuffrouw Geertje Rab.’
Hij zei de naam met pathos, en ging voort met zwellende stem, en telkens
verheffingen. Ja ik weet het, het is zelfzuchtig van mij, maar ik ben blij, dat wij dezen
zomer juffrouw Rab nog in ons midden hebben kunnen behouden. Maar nu wensch
ik u toe, Mejuffrouw Rab, dat u binnenkort met den echtgenoot uwer keuze Texel
zult mogen verlaten.’
Hij zweeg even en keek rond; er werd gelachen in de zaal. Driest ging de spreker
voort.
‘En aan u mijn hulde, dames-verkoopsters! wier lieftallige gezichtjes’ - geruisch
van gelach - ‘en fraaie lichtkleurige toiletjes zoo'n welkome stoffage waren voor
deze zaal, en uit wier handen het voor de koopers eens zoo aangenaam was om
al de fraaie voorwerpen die de fancy-fair opleverde te
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ontvangen. Dames, uw aanstaande echtgenooten geluk met hun keuze! en
voorzoover ge nog geen galant hebt dames! nu zullen toch ongetwijfeld álle jongelui
bekoord zijn door uw thans weer zoo duidelijk gebleken beminlijkheid en lieftalligheid.’
Luid schetterde hij de laatste zinnen uit. De meisjes op 't tooneeltje schaterden sommigen klapten in de handen - ze lachten maar door.
‘Wie moeten er nu nog meer bedankt worden?’ vroeg de voorzitter over zijn
schouder aan Geertje Rab.
‘De pers.’
‘En de koopers, de koopers!’ riepen een paar meisjes.
‘En Roeper.’
‘En het hoofdcomité nog!’
De onderwijzer draaide zich weer om en sprak verder de zaal in.
‘En dan zijn er nog vele en vele personen die vooral niet mogen vergeten worden
- in de eerste plaats de eigenaar van dit hotel, de heer Roeper, die zoo welwillend
het comité steeds in alles is tegemoet gekomen, en dan dat hoofdcomité zelf,
voortgekomen uit het bestuur der Algemeene Bewaarscholen, waarmee het mij als
voorzitter een eer en een genoegen is geweest om samen te werken, en dat ik hier
openlijk mijn dank breng voor zijn trouwen en ijverigen steun. En aan u, mijne heeren
redacteuren van de Texelsche en Nieuwe Texelsche Courant, voor de waardeerende,
ja geestdriftige woorden zoowel voor als tijdens onze fancy-fair aan deze in uw
veelgelezen bladen gewijd! En nu nog de hoofdschotel, de pièce de résistance
zooals de Franschen zeggen, de koopers! Want al had het comité nu nog zooveel
moeite gedaan, en al waren die dames-verkoopsters nog zoo ijverig geweest, zonder
u, koopers, Texelsche mannen en vrouwen, had onze fancy-fair zeker niet kunnen
slagen!
En hiermede, dames en heeren, verklaar ik deze fancy-fair voor gesloten.’
Hij sprong van de stoel af. In de zaal door elkaar geklap en gestamp en bravo
geroep. Dan slonk de massa weg van 't midden, ze hosten de deuren uit, of
bemachtigden tafeltjes en stoelen in afwachting van de dans. De verkoopsters
bleven troonen op 't tooneeltje.
Er ging een violist links onderaan het tooneel zitten: hij zei wat lachend in 't rond,
begon zijn instrument te stemmen. Jongens liepen naar de meisjes die aan hun arm
met hen haastig van 't tooneeltje afstapten. Ze rijden zich, maakten, zich ordenend
op hun plaats, korte opmerkingen tegen elkaar, in afwachting van elk oogenblik de
danswijs.
‘Grietje mag ik je om een dans verzoeken?’ 't Was Bernard Roevers, haar vroegere
overbuurjongen, de zoon van de notaris. Hij was student in de rechten, en in geen
jaar op Texel geweest. Grietje nam zijn arm, en ging met hem in de parenrij. Zij
dansten. Toen tusschen dit rondje en het volgende in liepen zij met andere paren
langzaam door de zaal. Vlot-beleefd sprak Bernard tegen haar, informeerde
belangstellend naar haar man en kind. Toen hij thuis kwam was de geschiedenis
van Grietje's huwelijk het eerste geweest dat zijn moeder hem vertelde
Zijn heeren beleefdheid bekoorde Grietje. Zij trachtte netjes te spreken; haar
woorden klonken gemaakt.
De heele avond hield Bernard Roevers zich met haar bezig. Grietje voelde zich
minder sterk dan voor haar bevalling: na elke dans bleef zij een tijd hijgen, zoodat
zij de eerstvolgende moest overslaan. Dan ging zij met Bernard aan een tafeltje
zitten, en ze praatten. Hij vertelde allerlei verhalen uit zijn studentenleven; zij deed
uitroepen van verwondering: ‘och!’ en de handen in elkaar slaand, ‘hoe is 't mogelijk!’
Ten laatste stelde hij haar voor om even de tuin in te gaan; aan zijn arm ging zij de
zaal uit.
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Een breede man stond weifelend in een van de tuindeuren. Toen kwam hij regelrecht
op de bank toe en lei zijn arm op Grietje's schouder. ‘Grietje gaan je mee na huus?’
Grietje schokte - oom Sijbrand. ‘Gunst oome wat skrik ik van uwe.’
‘Gaan je mee na huus Grietje?’
‘Weervoor oome?’
‘Gàan nou mee na huus Grietje. D'r is een telegram van je man komme.’
‘Van Jaap - god....’ Ontsteld stond ze op. Bernard, opgerezen, bleef achter staande
bij de bank.
‘Wat is er oome - zeg....’ snel-vroeg ze, opgewonden bewegend haar bovenlijf en
armen, terwijl ze naast hem 't hekje door de tuin uitging. Hij keek naar de grond.
‘Je zel 't thuus wel hooren Grietje.’
Trillend liep Grietje naast hem de Parkstraat door.
Ze gingen 't huis in - Grietje hoorde hard huilen, vlóog naar binnen: ‘God wat ís
er?’
Haar moeder zat in haar hoek bij 't raam, en snikte, snikte.... Haar heele lichaam
schokte - met haar mond open hapte ze lucht. Vrouw Vlaming, naast haar staarde
voor zich uit, terwijl tranen recht over haar wangen liepen. Haar man, aan de andere
kant van de tafel, wendde droef-langzaam zijn hoofd naar Grietje; zijn oogen waren
vochtig. En voor de muur 't verst van de deur liep met groote stappen heen en weer
Jaaps zwager, die met 't telegram van Oudeschild was gekomen.
‘Seit uwe 't heur Raven,’ zei Vlaming met trillende stem. Oom Sijbrand hief
langzaam het hoofd en zag Grietje aan.
‘Je man is dood Grietje,’ zei hij. ‘Hee is onder een tram raakt. Aars wete-wee d'r
ok nog niet van. Hier hej-je 't telegram.’ Hij greep over de tafel naar het groene
papier en wou het Grietje geven.
‘Dood.... ai.... oo..oo....’ Grietje viel op een stoel en kromp in elkaar, de handen
voor de oogen. Ze kwamen om haar heen staan, behalve Vrouw Raven, die zelf
heelemaal van streek was, en streelden haar en trachtten haar tot bedaren te
brengen met bevend-half-versnikte woorden, terwijl ze zelf schokkend meehuilden.
Heel vroeg in de morgen - de straat in winnend licht. In de deur van Knol's huis
stonden Jan en Anne Imme.
Jan wou nog niet naar huis, hij wou maar doorlollen. Hij praatte nog aldoor: dan
lachte hij luid, en sloeg zijn armen om Anne Imme heen, en zoende haar weer,
telkens. En zij gaf hem zoenen snel-achtereen, haar lippen haast niet van zijn wang
brengend - en als zij elkaar niet kusten hing zij aan zijn arm, en keek naar hem en
kreeg er niet genoeg van om hem te zien.
Er kwamen een paar menschen, feestgangers ook, die, lawaaiïg-zwaaiend, onder
't voorbijgaan naar hen keken en luid opschaterden. Dan een man en nog eens een
man, al naar hun werk. Doch Jan bleef hangen. Dan ging hij, een paar stappen
maar, kwam terug en zoende Anne Imme weer, en bleef een kwartier bij haar staan.
Toen ging hij voorgoed. Maar een eind de straat in stond hij stil en keek naar haar
om: zij stond in de deur, boog zich verder voorover nu, en wuifde dag-roepend. Hij
zwaaide met zijn hoed en joelde, alleen in de leege straat.
Anne Imme ontkleedde zich op haar kamertje, telkens deed ze iets verkeerd. Met
wijd open oogen neuriede ze - dan zat ze een tijdlang op een stoel voor haar bed,
ze kon niet gaan slapen, o ze was zoo gelukkig. Ten laatste rees ze op en stapte
in bed - liggend vouwde ze ineens haar handen onder de dekens en bad: ‘O God,
geef toch dat Jan gelukkig wordt - o God ik hou zoo groot van hem, geef toch dat
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die hij nemen zal, als hij maar gelukkig wordt God - o ik hou toch zóó groot van hem,
o laat hem toch gelukkig worden.’

V.
Een rustige nazomermiddag-zon viel door de boomkruinen op de straat, bruine
bladeren fladderden naar beneden. Anne Imme liep de Weverstraat door Den Burg
uit 't Schilderend op, Jan tegemoet. Hij zou met haar Grietje gaan condoleeren, had
zijn moeder gezegd.
Toen Anne Imme de morgen van de eerste September 't verpletterend nieuws
hoorde was wég haar overwinning. 's Middags kwam Vrouw Duinker naar 't stoeltje
kijken. Anne Imme begon dadelijk met een ernstig gezicht: ‘Wat verskrikkelijk hé
van Jaap Kortenhoeven’. Ze vertelde de weinige bizonderheden die zij wist. - ‘Ja,
't is vreeselijk’, zei vrouw Duinker, ‘en hee kon niet mist worre, met een vrouw en
een kiend’. Toen bekeek zij het stoeltje, en Anne Imme verhaalde nog eens, met
levendige oogen en vlot sprekend, de belangwekkende momenten in het ringrijden.
Opgeruimd liep zij te neuriën toen zij Vrouw Duinker had uitgelaten - dan dacht zij
aan Grietje, maar bleef in haar vroolijkheid.
Na de tweede dag wou zij naar haar vriendin toe, haar deelneming zeggen. Op
't Schilderend zag ze Jan aankomen: langs 't voetpaadje terzij van de weg schoot
zijn breede gestalte op. Ze ontmoetten elkaar; hij gaf haar de hand. Toen keerde
Anne Imme om, en ging naast hem voort - hij liep zwijgend. Ze waren er. Heel lang
stonden ze hun voeten te vegen - toen begreep Anne Imme dat zij toch het eerst
naar binnen moest, klopte en stapte de kamer in, Jan achter haar zooveel mogelijk
weg.
Er zaten alleen Vrouw Raven en Grietje. Anne Imme ging dadelijk op haar vriendin
toe, en omarmde en zoende haar. ‘Ik condoleer je wel Grietje’.... toen voelde zij
haar keel vol. Jan kwam dadelijk na haar, en mompelde terwijl hij Grietje de hand
gaf. De twee condoleerden ook Vrouw Raven, haar mond vertrok, de tranen liepen
over haar gezicht. Dan nam Anne Imme zelf een stoel, Jan deed het ook, en ze
zaten een poosje zwijgend.
Anne Imme schoof naar Vrouw Raven toe. ‘Hoe is het eigelijk beurd?’ vroeg ze
zacht.
‘Hee is veuls te gauw van een tram afsprongen die nog in de veert was, en doe
viel-d-ie op de rijls en een tram die van de aare kant kwam ree teugen 'm an.
Skedelbreuk prate ze. Hee was dood veurdat ze hem in 't gasthuus brocht hadden’.
Nu snikte Vrouw Raven; met sidderende stem ging ze door: ‘Wat was-t-ie ok aollan
wild. Ik hew 'm genog keeren waarskouwd. En zien tante Marrie, wat see die ok niet
menig keer: Jaap die krigt nog es een gróot ongeluk’.
De buitendeur ging open - éen stap, kloppen: Bernard Roevers was in de kamer.
Ze stonden allemaal van hun stoelen op. Hij ging regelrecht naar Grietje en sprak
terwijl hij haar in 't gezicht zag van zijn innige deelneming in haar treurig en zoo
geheel onverwacht verlies, van zijn onrust toen haar oom haar zoo ineens kwam
weghalen, zijn informeeren diezelfde avond nog. Maar in de zaal kon niemand hem
iets zeggen. De volgende morgen had hij 't pas gehoord, en was er erg van
geschrokken.
Toen Bernard tegen haar spreken ging, begon Grietje snel-hard te schreien. Hij
wendde zich tot Vrouw. Raven, en zei ook haar een paar vlotte zinnen over haar
verlies. Jan en Anne Imme gaf hij de hand, en ging zitten. Anne Imme werd verlegen,
nu die jonge man van hooger stand ook in de kamer was. Ze zei niets meer.
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was ging hij dikwijls met een troepje van Den Burg naar 't Boschje, en dan kwamen
er meestal ook jongens van 't Oudeschild,
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en daar was Jaap Kortenhoeven altijd bij.
Op een gegeven oogenblik stond Bernard op en nam afscheid. ‘Nou gane-wee
ok maar’, zei Anne Imme onduidelijk toen hij de kamer uit was, en ze nog stonden
van 't hand-geven.
Jan bracht haar niet naar huis - zij hem gaan 't Schilderend op.
Jan Duinker was van plan geweest om na de feestelijkheden zich met Anne Imme
te verloven.
De morgen na de ringrijderij was hij lui, wat katterig. Hij liep rond, kwam niet tot
werken; breed-lachend praatte hij tegen enkele menschen uit de buurt die hem
kwamen gelukwenschen en zijn prijs bekijken. Toen hij over 't land naar zijn huis
toe slenterde om een koppie te doen, zag hij in de achterdeur zijn moeder staan
praten met een marskramer - de man bukte zich, nam zijn mand op, ging in beweging
en zag Jan - dan herhaalde hij zijn nieuws: ‘Ze hewwe guster an 't Skil een telegram
kregen, dat Jaap Kortenhoeven onder de tram verongelukt is’.
Na dat bericht zei Jan die dag bijna niets meer. Hij zag Grietje vrij - zag dat hij
haar weer krijgen kon. Zijn moeder bedacht onder 't eten voor hem dat hij morgen
met Anne Imme Grietje zou gaan condoleeren.
In de dagen die nu volgden zag Jan Grietje - mooi, lief.... Haar wou hij gelukkig
maken....
Het was een Zondagmiddag in October. Na een ochtend met stortbuien was 't nu
droog: een kille zonlooze droogte - twijfelend schoof men 't raam open en stak een
arm uit: regende het nou nog of niet? Er kwamen al meer menschen aan Den Burg
hun woningen uit de straat op. Meisjes waagden zich buiten en haalden anderen
af om een Burgje te doen: 't was nou droog. Met al kleiner tusschenpoozen zagen
degenen die achter hun ramen de heele middag op hun stoelen zaten slierten
voorbijgaan. Een heele rij van verlepte zomerhoeden, scheef met groote
scherp-puntig in 't wilde uitstekende hoedenspelden, op door de wind verslordigde
blonde kapsels; lager naast elkaar rokken in allerlei nuanceeringen van reseda,
sluik en snitloos hangend om de beenen. Jongens, meestal minder tegelijk, kwamen
langzaam-slenterend van de andere kant af; ze gingen niet uit de weg; ‘da..ag’,
zeggend, zonder de hoed af te nemen, handen in de zakken, liepen ze recht door,
zoodat de meisjes wel moesten uitwijken, zich een oogenblik op zij van de straat
op elkaar duwen, en dan de rij weer uitspreiden, de heele breedte over. Oudere
mannen drentelden naar de beurzen aan de uiteinden van de Binnenburg; hoe
langer hoe meer kwamen er bij.
Anne Imme zat in de donkere voorkamer van haar huis bij de thee. Alleen, want
haar vader tegenover haar was ingedut, en tegen hem zei zij ook nooit iets dan de
allergewoonste noodzakelijkste dingen. Ze haakte. En terwijl ze stil zat aan 't weinig
bezighoudend werk werd ze week van verlatenheidsgevoel - ze voelde haar keel
toegeknepen worden, tranen kwamen in haar oogen - ze schreide.
Na 't gezamenlijk bezoek bij Grietje had zij Jan niet meer gesproken. En soms
had ze 's avonds in bed gebeden, dat zij hem tenminste weer eens zíen mocht.
De voordeur ging open. ‘Anne Imme!’ ‘Kom d'r maar in’, riep Anne Imme met
gewone stem. Ze wierp haastig 't haakwerk op tafel, en haalde voor Bet een stoel
van de wand. Onder die vlugge kleine beredderingen werd zij opgewekter. Bet kwam
binnen, gaf Anne Imme en de even uit zijn slaap opgeschrikte Knol de hand, maar
bleef staan.
‘Zeg gaan je mee een rondje?’
‘Is 't droog?’
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‘Ja’.
Ze gingen. Zoodra Anne Imme de deur achter hen had dichtgetrokken begon Bet:
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‘Nou An Imme hee het me om verkeering fraagd hoor’.
‘Cornelis Jan?’ Anne Imme's opgewektheid viel in, door weer een verloving van
een ander.
‘Ja maar mits dat ik een aar leven leidde - daar hij nog al godsdienstig is’. Bet
sprak zacht; met het bovenlijf wat schuinvoorover naar haar vriendin toe ging zij
aan Anne Imme's arm.
‘Hoe zoo dan, een aar leven?’ vroeg Anne Imme nieuwsgieriger.
‘Nou hee bedoelde dat ik minder uutgaan most’.
‘En wat hep-jee deer toen op seid?’
‘Nou dat ik er nog es over most prakkezeeren’.
Anne Imme zag wijs bezwaren tegen dat huwelijk. ‘Ik soo 't je niet anraje Bet. Jee
ben mennist, en hee is zoo fijn. En 't is net zooas jee zelfs eerder altoos see: twee
gelooven op één kussen, daar slaapt vaak de duivel tusschen’.
Bet zweeg. Anne Imme, die een antwoord van haar wilde, drong ijverig door:
‘Deer was ik al zoo verbaasd over dat hee met joo te kermis woo. Ik docht eerder
aollan dat hee liever in de kerk dan op de kermis zat.’
‘Meike dat deed-ie om meer met mee in kennis te kommen, dat begriep je toch’.
Bet stootte haar vriendin in de zij, keek haar met lachende oogen aan.
Ze gingen een poosje zonder spreken aan elkaars arm. Dan begon Bet.
‘En hoe is 't met joo? nog niks gien verandering?’
‘Nee nog niet.... Toen luchtig: ‘Ik hoop maar weer op Sinterklaas.
‘Heb je Jan hillegaar niet meer sien na die keer dat jelie samen Grietje bent wezen
condoleeren?’
‘Ja.... een Sundag nog, doe kwam ik hem teuge in de Warmoesstreet’.
‘En sprak-ie je toen an?’
‘Nee toen niet - maar doe had-i ok sien aanstaande swager bee him, toe kon-i
mee vanzelfs niet anspreken’.
‘Zoo’. Bet had de arm van haar vriendin losgelaten, ze liep nu, langzamer, recht
voor zich uit ziend. Met haar denken was zij in Anne Imme's toestand, zocht een
uitweg voor haar.
‘'k Soo meenen as 't bee him zoo was as bee joo, dan zoo-die toch wel es meer
moeite doen om je te zien. Cornelis Jan die staat alle eeves laat nog op mee te
wachten om een burgie te doen. Ze zegge bee him thuus: jonge dénk toch om je
gezondheid, gaán toch wat eerder te bed, je mot alle ochtes weer vrog op. Maar
hee wil niet. Gerust meike ik zette me Jan maar uut het hoofd’.
‘Maar dat ken ik juust niet’.
‘Gerust deer mot je teugen in gaan. Want zoo is 't gien leve veur je’.
Ze waren in de Parkstraat nu - zwijgend naast elkaar liepen ze het Park in; Anne
Imme keek Bet niet aan. Er waren minder jongens en meisjes dan anders op
Zondagmiddagen: als ze kwamen wandelden ze éen keer rond en liepen dan weer
weg, om de breede zwarte plassen, en de drup-regen af en toe van de boomen
geschud door een windvlaag. De meisjes zochten een bank, die 't minst nat was,
haalden met haar vingers een paar er op gekleefde bladeren weg, en gingen
voorzichtig zitten dicht naast elkaar, want aan de uiteinden blonk op de bank water.
Anne Imme trok voor haar voeten halve cirkels met de punt van haar paraplu, telkens
opnieuw op dezelfde plaats zoodat er een halfronde voor in de grond kwam. Bet
begon weer.
‘Ik seg 't nog es, as 't van sien kant net zoo was as bee joo, dan soo die vast wel
meer moeite doen om je te zien. Dan had-ie nou op je afkommen, en dan had jee
deuze maand bee 't trouwen van Naantje wezen kennen’.
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Anne Imme keek van haar vriendin af, voelend dat zij wat Bet zeide wist als
waarheid.
‘Zoo is 't ommers gien leven meike. En nou zel je zegge met Gods woord op de
lippen - maar gerust, as je maar bedenkt
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dat er een hooger Wezen is dat alles bestuurt’.
‘Ja maar Bet, as je lang zoowat hep as ik dan gaan je deer op 't lest ok niet meer
an geloove’, zei onduidelijk Anne Imme.
‘Deer mot je dan toch gerust je best veur doen’. Nu sprak Bet achtereen door,
van veel leed dat Anne Imme wel wist, maar waar zij vervuld van zichzelf geen
aandacht aan gegeven had - het trof haar nu. ‘As ik dan weer zoo'n bedroefde last
ervan hew dat moeder oallan zoo onhartelijk teuge mee is en dat ik mien eige moeder
niet meer hep, dan denk ik op 't lange lest weer: och het is toch zeker Gods wil’.
Anne Imme was verward, onvoorbereid. Ze had verwacht dat het net zoo gaan
zou als anders: dat zij zou uiten haar verdriet én haar hoop, en dat Bet met haar
mee zou praten. Maar nu Bet zei wat zij zelf diep-in wist als waarheid, nu werd zij
iets ontnuchterd, en het leek of zij die jongen aan wie zij altijd dacht en die niets om
haar gaf nu minder liefhad. Wat teleurgesteld was ze - want ze had gedacht dat
haar liefdesmart zou duren tot haar dood.
In de tijd die nu kwam leefde Anne Imme als opnieuw. Al het genot putte zij uit elke
kleine afleiding: een vriendelijk praatje aan de deur met een buur, of Bet bij haar 's
avonds wanneer Knol naar de beurs was gewandeld, of naar zijn zuster Tetje die
op 't Koogerend woonde.
Bet had zich verloofd. Maar daar Cornelis Jan tijdelijk op Oosterend werkte kwam
hij soms alleen 's Zondags bij zijn meisje, en Bet zat bijna avond aan avond bij Anne
Imme.
Ze vertelde haar van haar verloofd-zijn. Al de strubbelingen met haar aanstaande
over het geloof. Verdedigend herhaalde zij wat zij tegen Cornelis Jan's meeningen
had ingebracht, en riep haar vriendin aan of die niet hetzelfde zou gezegd hebben.
Op haar gemak, vroolijk lachend, zat ze bij Anne Imme - Cornelis Jan wou niet dat
ze nog met grove meikes omging. Ook verbood hij haar om met andere jongens te
praten of tegen ze te lachen. En Bet had altoos met iedereen vroolijke grapjes
gemaakt. ‘Je ken om ien niet alleman haten’, zei ze opgewekt lachend tegen haar
vriendin. Maar sommige avonden was ze erg stil. ‘Ik most 't toch maar uutmaken’,
zei ze dan, na een heele enkel ja of neen geantwoord te hebben als Anne Imme
wat zei.
‘Nou is 't uit?’ vroeg Anne Imme nieuwsgierig-belangstellend de volgende
Maandag. En Bet, nonchalant-vroolijk-knipoogend: ‘Ninnet’. En na een poos zwijgen
viel ze uit: ‘och je kén et niet doen’.
Bet gaf haar verloofde toe meer dan zij Anne Imme vertelde; met weinige
rustiggesproken woorden voorkwam zij telkens twist als 't jonge paar bij Keyser zat.
Want die uitte zijn geavanceerd-liberale denkbeelden en voer tegen de kerkelijken
uit ook waar zijn aanstaande schoonzoon bij was. Hij wist alleen dat die tot de
Nederduitsch-Hervormde Kerk behoorde, niet dat zijn begrippen zoo streng waren.
‘Ja en dan moet je begriepen, dan fraagt vader soms of hee 't ook niet so fient’,
vertelde Bet, met een hoofdknik. ‘Want ze wete thuus niet hoe'n jongen as 't is. En
vader ken d'r dan zoo ontevrejen over wezen dat wee same niet na uutvoeringen
en na bals gaan. As se nou van 't wienter van de IJsclub die operette opvoere dan
gaan ik na Tante Pieternel an de Weel veur nachies’.
‘Wil Cornelis Jan deer dan niet henen?’ vroeg Anne Imme.
‘Ninnet meike - kemediespeule deer is-t-ie zoo op teuge, geloof dat. En zien
zusters, die voere bee heulie thuus net dezelfde stukkies op! Moet je nou nog! De
duivel zit dan toch zeker niet in hotel Tessel’. Bet keek Anne Imme van terzij aan,
maakte een wegwerpende beweging met haar arm.
Veel dacht Anne Imme aan Bets verloving, terwijl zij overdag alleen was.
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's Avonds als haar vriendin bij haar zat te schemeren vertelde zij hoe veel opgewekter
zij was dan een paar maanden geleden. ‘Ik ben d'r blied om’, zei Bet.
Als ze lang over hun gevoelens gesproken hadden kon Bet zuchten: ‘Och mensch
wát is de liefde’. Anne Imme vroeg haar of zij ook zoo trilde als zij Cornelis Jan aan
zag komen. ‘Jajet’, zei Bet.
Naast elkaar zaten de vriendinnen, zonder iets te doen, achterover geleund in
haar stoelen, terwijl donkerte al meer de kamer innam - één blijvend lichtpunt 't
vlammetje onder de koffiekan. De meisjes zagen alleen elkaars gezichten spokig
met groote oogen. Iedere avond spraken zij over hetzelfde. Van elkander onthielden
ze uitdrukkingswijzen, die ze een volgende keer herhaalden: ‘'t is net zooas jee
zegt’.
's Zondagsmiddags ging Anne Imme geregeld naar Grietje.
Boven de zwaar getroffen jonge weduwe voelde zij, beschaamd, zichzelf
bevoorrecht.
Vrouw Raven had haar verteld dat zij Grietje had aangeraden om eens wat
naaiwerk te zoeken. En Anne Imme bedacht om bij die te gaan, en bij die, en te
vragen of ze daar soms wat voor Grietje te doen hadden. Ze dorst vrijmoedig
aandringen, precies zeggend hoe 't was. Altijd was men beleefd tegen haar, en
meestal welwillend bereid om aan haar verzoek te voldoen. Ze moest dan maar
aan de weduwe Kortenhoeven vragen of zij overmorgenochtend eens bij hun wou
komen, dan mocht zij die nieuwe blouse voor de winter wel maken. Men deed Anne
Imme uitgeleide tot de voordeur, en vroeg belangstellend hoe 't met haar vader ging.
Anne Imme, met een van blijdschap snel kloppend hart, ging met haastige stappen,
bijna struikelend dicht bij 't huis, naar Grietje. Ze viel de kamer in, met een stralend
gezicht. ‘Zeg Grietje ik heb naaiwerk veur je’.
‘Zoo’.
Anne Imme bleef tegenover haar staan aan de tafel, en legde rad alles uit. ‘Kom
je d'r dan overmorgenochte Grietje?’ zei ze nog eens.
‘Ja - da's wel goed’. Verder zweeg Grietje. Anne Imme, ging zitten en begon
opgeruimd over iets anders, niet merkend dat Grietje haar niet bedankte.
's Zondagsmiddags als Vrouw Raven zei: ‘gaan zitten An Imme’, dan nam ze altijd
de stoel die het dichtst bij de wieg stond. Al heel gauw schoof ze er vlak bij; dan
boog ze zich telkens over 't kleintje, lach-knikte er tegen en bewoog haar handje op
en neer - ta ta - haár groote wijsvinger tusschen de pakkend gekromde roze
vingertjes. En onder de hand lettend op die beweging sprak ze met Vrouw Raven
over Jannetje. Die zette na een paar keer dadelijk voor Anne Imme een stoel naast
de wieg. ‘Kiek es uwe wil zeker maar weer bee ons vrouwtje zitten?’
Als Anne Imme 's Zondags van Grietje terugkwam voelde zij zich gelukkig, denkend
aan 't blozende kindje, met 't lachmondje en de kraaigeluidjes, de schoppende
beentjes en de heel fijne warme rozige vuistjes. Ze zag soms een kleinigheid voor
een winkelraam: een beertje, of een konijntje dat piepte als erin geknepen werd.
Dan kreeg ze het idee om dat voor Jannetje mee te brengen, en verheugde zich te
voren erop dat zij de winkel in zou gaan en het koopen. Ze voelde het pakje plezierig
in haar handen, als haar eigendom voor 't kind. En met een glimlach stond zij bij de
wieg als Jannetje het speelgoed pakte, en kraaide, en begon te huilen als zij het
had laten vallen. Ze keek alleen naar 't kind, lette niet op de bedankwoorden van
Vrouw Raven en Grietje.
Tegen Bet uitte zij soms in hun avond-intimiteit dit geluk. ‘Ik mag zokke heele
kleine kiendertjes toch zoo graag’, zei ze. En Bet: ‘ik ok, 't leit 'm zeker an de leeftijd’.
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Grietje was, gedrongen door haar moeder, nu en dan ergens gaan naaien. Ze
vertelde
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weinig van haar naaihuizen, sprak over 't geheel niet veel. Na een paar weken zei
ze dat ze niet meer heen gaan wou.
Vrouw Raven werd terstond heel boos. ‘Grietje hoe kómt uwe toch zoo. Uwe is
slécht Grietje. Hoe kén 't een moeder te veul wezen om veur d'r kiend te werken.
Wel foei - motte-wee met Jannetje van dat beetje cente rondkommen? Ik ken temet
niet weer, middags om twaalf uur zou ik wel alweer te bed willen’.
Nu naaide en verstelde Grietje thuis, omdat haar moeder het wilde. Meestal zweeg
ze aanhoudend - als Vrouw Raven daar dan wat van zei uitte Grietje luid huilend
snel sprekend haar boosheid.
Grietje wou weer trouwen.
(Wordt vervolgd).

Nocturnes,
door Constant van Wessem.
I.
Onder den nacht, die valt, schuift het sluimerende landschap de stilte binnen. De
blauwe avondvogel wiekt zijn zachte vlucht naar verren einder. Overal wordt in den
donkeren hemelkoepel het flikkerend sterrenkristal levend; de tallooze hemellichten
schieten hun flauwe afstraling elkander toe.
Het gansche leven verfijnt zich, de geluiden verzuiveren hun klank. Een stomme
macht dwingt door zijn sprakeloos geweld alle levensuiting onhoorbaar te worden.
Het sprekende wordt tot fluistering afgedempt, in alle beweging is de aarzeling zich
te doen hooren.

II.
Tusschen hun drieën, Hans, Elsa en Willy breng ik dikwijls den avond door. Ik houd
het meeste van Willy om zijn open sterrenoogen en zijn gelaat als een
sprookjeskindje. Hij gaat niet naar bed vóór ik hem het sprookje, dat ik den vorigen
avond afbrak, heb vervolgd. Dan droomt hij in zijn bedje het nieuwe vervolg, en als
ik mij dan over zijn slapend gezichtje buig, gaan de schaduwen van zijn droomen
als ijle, in nevel vervluchtigde wolken langs zijn door mijn kaarslicht beschenen
oogleden.

III.
Ik heb eens den nacht toegesproken. Voeldet gij ook nooit de plotselinge vreugde
in u, dat de nacht u verstaan zou, indien gij slechts tot hem spraakt als tot een
ernstigen vriend? Gij hebt ook dikwijls den nacht toegesproken, al zijt gij zelf daarvan
onbewust geweest. Want hebt gij nooit den nacht in stilte om raad gevraagd door
u ter ruste te leggen en 's morgens op te staan met een helder bewustzijn hoe in
de moeielijkheden van den vorigen dag te handelen? De nacht sprak tot u door uw
ziel, terwijl gij u in zelfgesprek met deze waandet.
Ik heb eens den nacht toegesproken. Zacht, maar met vaste stem. Een geweldig
besef van den wereldgeest hield mij gevangen. Mijn ziel was heftig geroerd door
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een uitzicht op het heelal, dat op dien avond in mij was open geworden. De talrijke
stemmen, die vanuit talrijke geschreven woorden met mij hadden gesproken, deden
mij ruim worden en onttrokken mij aan mijn kleine gedachten. In dit oogenblik van
klaarheid stond ik voor het raam. Ik begreep den nacht en het heelal en de sterren.
Ik sprak met hen als huns gelijke.
En toen ik naar bed ging, bleef in mijn slaap mijn geest lichtend en zacht gehuld
in een vrome, stille tevredenheid.
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De stille wateren
door Richard de Cneudt.
O stille waatren van mijn oude stede,
vol droome' en droefheid, bang van roerloosheid,
en huivrig-kil van vreugdeloozen vrede, waatren van weemoed, die vergeten zijt,
en slaapt verlaten in den tragen tijd,
ge ontwaakt en spreekt tot mij als in gebede,
als 'k eenzaam langs uw donkre boorden glijd,
en wek een zucht, een droom bij elke schrede....
'k Weet elk gefluister dat bij avond zweeft
en schuchter in uw stilste diepten leeft,
'k zie grijze schimmen uit een oud verleden,
als goede vrienden zwijgend nadertreden,
zij wandlen naast mij, 't water ruischt, en zacht
voel 'k op mijn wang de lippen van den nacht....
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Ik zie mij dichtend...
Door Richard de Cneudt.
Ik zie mij dichtend stappen door de straten
't hoofd en het hert vol van een nieuw schoon lied;
in 't drukst gewoel blijf 'k eenzaam en verlaten,
wat rond mij roert, en hoore of zie ik niet....
Wild bruist rond mij een zee van liefde en haat en
omgolft mij werelds vreugden en verdriet;
ik hoor alleen, zeer diep, de zuivre maten
slaan van den zang, die - lijk een bron ontschiet
aan schemervolle stilten van het woud,
waar 't blij geruisch van verre vogelkoren
zijn veilge kluis om 't maagdlijk zwijgen bouwt; uit onbewuste diepten werd geboren,
diepten der ziel, gevuld met stilte en droom,
waar 't aardsch geluid blijft aarzlen aan den zoom....
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Kroniek.
Boekbespreking.
Gerard van Eckeren, Annie Hada, het leven eener vrouw, 2 dln,
Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, zonder jaartal.
Zóó luisterrijk als wij Van Eckerens nieuwe verschijning op de litteraire vlakte, na
dat wat doffe, wat dorre, wat al te ‘degelijke’ laatste boek van hem: G u i l l e p o n
f r è r e s , wel hadden gewenscht, - zoo lief-luisterrijk als I d a W e s t e r m a n
grootendeels was, maar dan liefst nóg kompleetmooier - is A n n i e H a d a helaas
niet mogen worden, maar toch: erkend dient, dat deze schijrver ons met zijn
volhardende kracht, die inderdaad groote moeilijkheden weet te overwinnen, telkens
weer verrast, en dat hij, na I d a W e s t e r m a n , na A n n i e H a d a , zoo al niet tot
de voornaamste, de schitterendste, de gloedrijkste, dan toch tot de
achtenswaardigste, de ernstigste en gemoedrijkste romanschrijvers van Nederland
moet worden gerekend. Ook A n n i e H a d a is een goed, hier en daar mooi boek,
de schrijver iemand die zeer hooge artistieke bestrevingen met een scrupuleus
geweten van braaf en eerlijk man in volkomen overeenstemming tracht te houden.
Zeer typisch: als eerste motto, nog vóór den titel, bedoeld dus waarschijnlijk als een
soort c r e d o , dat de schrijver, bij ons bekend wenscht vóór wij aan zijn boek
beginnen, vinden wij in ‘Annie Hada’ het volgende citaat uit Van Nouhuys' ‘Kunst,
moraal en strekking’: ‘De kunst heeft haar bestaansreden en haar doel in zich zelf,
Wie haar als middel gebruikt, misbruikt haar. Een kunstenaar, die tevens moralist
is, geve zich in zijn werk vóór alles als kunstenaar. De moraal zal zich dan juist
vanzelf in volle zuiverheid openbaren.... Vragen als: màg de kunst dan niet verheffen?
niet medewerken aan de verbetering van de maatschappij? - hebben hiermeê tevens
hun antwoord’. Het komt mij, van Van Eckeren's standpunt, zeer begrijpelijk voor,
dat hij deze woorden van den hem geestelijk verwanten, degelijken essayist Van
Nouhuys, hier liet overdrukken. Hoezeer immers ook geneigd - begrijpende dat dit
zoo moet, en er ook in slagend - zich ‘in zijn werk vóór alles als kunstenaar te geven’,
zoo is hem het moreele effect van zijn arbeid toch geenszins onverschillig. En
ofschoon 't met Van Nouhuys volkomen eens zijnde - dat een romanschrijver ‘in zijn
werk vóór alles’ kunstenaar moet wezen - heeft hij 't toch nuttig geacht zijn lezers
bij den aanvang van zijn boek even te wijzen op zijn eigenschappen van moralist.
Het is alsof hij heeft willen zeggen: lieve vrienden, gij zult natuurlijk merken, dat dit
boek van mij een kunstwerk is, en dus strekkingloos, maar ik hoop toch voor u allen
dat ge er menig bruikbaar lesje uit zult blieven te putten; wie zich spiegelt aan een
ander, die spiegelt zich zacht....
De vraag is nu of iemand als onze Van Eckeren, die zich niet alleen kunstenaar,
maar tevens moralist voelt, er wel ten volle en breed in slagen kan, zich in een
roman.... nu zeg ik niet: ‘vóór alles’, maar u i t s l u i t e n d ‘als kunstenaar te geven’.
Ik bedoel dit: om de personen in een boek waarlijk écht, bloedrijk en gloedvol, te
doen leven, moet de schrijver gansch-van-harte met hen mee kunnen voelen en
denken, zich als 't ware in hun zielstoestand en daden verplaatsen en die - o!
natuurlijk niet g o e d k e u r e n , want er is immers ook niemand, zelfs de meest
eigendunkelijke niet, die zijn eigen zijn en doen in zijn binnenste ooit volkomen
g o e d k e u r t ! - maar beschrijvenzonder-meer, in vollen gloed en zonder eenig
voor-oordeel beschrijven. Om b.v. zinnelijke en hartstochtelijke menschen een
boeken-
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leven te geven, dat geen boekig leven, maar een tweede natuur-leven lijkt, moet
men zelf ook zinnelijk en hartstochtelijk kunnen zijn, zoo goed als men, om het
wezen van een ongepassioneerde te kunnen doen proeven, zich in de ziel van zoo'n
bedaarden mensch moet kunnen in- en als wèg-leven. Opmerken, waarnemen,
bestudeeren, hoe toegewijd, hoe liefdevol ook, 't is alles prachtig, maar onvoldoende.
Daar moet het diepe begrijpen, het zich kunnen verplaatsen bijkomen - begrijpen,
niet met het verstand alleen, noch ook, als van buiten-af, met het humane, graag
vergevende gemoed, maar met den geheelen mensch, ook met het kloppende
bloed, met de grage, gevoelige zinnen.
Toen Van Eckeren zijn I d a W e s t e r m a n schreef, slaagde hij bijkans volkomen.
Want in Ida Westerman gaf hij een meisje van een zielesoort die hij heelemaal
begreep. Was dit ook zoo met Annie Hada? Ik moet het betwijfelen. Belangrijke
psychologische fouten zijn er, voor zoover ik nagaan kan, in 't geheel niet in dit boek.
Bestudeerd is de figuur der teedere hoofdpersoon in ernstige overgave, prachtige
toewijding. Maar nogmaals: met studie kan men niet alles bereiken. En dat Van
Eckeren tevens in staat zou zijn zich in het volle wezen van een vrouwtje als Annie
Hada werkelijk te verplaatsen, zich daarin in wèg te leven - hij heeft het m.i. althans
in dit boek niet bewezen. Annie Hada's geschiedenis beschreven door Van Eckeren
is een verbazend interessant pathologisch geval - de roman van een vrouw is dit
geval niet geworden. Zijn boek lezend begrijpt ieder, die nu niet bepaald ‘van gisteren’
is, maar al wat langer in de wereld heeft rondgekeken, het karakter der prachtige
hoofdpersoon natuurlijk wel ongeveer - zoo hij niet alle symptomen herkent, met
verscheidene kan hij er wel komen - ten volle met haar meeleven, haar voortdurend
voor zich zien, de natuurlijkheid van haar woorden en haar handelingen a l s v a n
z e l f erkennen - ziedaar iets waartoe niet iedere lezer, ook niet van de gevoeligste,
in staat zal zijn. Men a c c e p t e e r t , maar men b e l e e f t niet genoeg. Annie Hada,
erfelijk belast met een sterk, erotisch temperament, reeds als heel jong meisje
telkens zinnelijk verliefd, trouwt met een braven, solieden degelijkerd; zij verveelt
zich, en dát in den Haag, waar ook de knappe en lichtzinnige luitenants tieren....,
het kon wel niet anders met Annie Hada gaan dan het gaat!.... Haar heele doen
spreekt bijna van zelf. Behalve, misschien, het allerlaatste, haar zelfmoord. Doch
ook daaraan willen wij wel gelooven. Onmogelijk lijkt ons ook dat einde geenszins.
Alleen.... wij worden al lezende niet zélf Annie Hada, wij proeven het leven niet
zooals zij het proeft; alles omtrent haar wordt ons met gevoelvolle juistheid
meegedeeld, maar, ziet ge, dát.... dat gloedvolle, dat niet alleen alles vergévende,
maar alles zelf met eigen hartstocht verantwoordende, bijna glorifieerende - dat wat
E f f i e B r i e s t zoo hartelijk-weemoedig mooi maakt en A n n a K a r é n i n e zoo
onvergetelijk heerlijk! - Dát is 't wat wij missen. En waarlijk, 't is of Van Eckeren het
zelf heeft gevoeld. Misschien niet zoozeer als een gemis maar als een kenmerk.
Tusschen titel en inhoudsoverzicht vindt men (tweede motto) het volgende citaat
uit Couperus' M e t a m a r f o z e :... ‘.... Het was een liefde van toewijding en van
medelijden, als van een vader voor eene dochter van wie hij weet dat zij nooit zal
gelukkig worden.... En als hij haar zoo zag, kreeg hij haar bijna te lief, zou hij haar
dood willen wegwisschen - maar het kon niet, en hij voelde dat het niet kon en niet
mocht; en hij voelde, dat toen hij Mathilde geschapen had, hij ook, onwillend,
onwetend geschapen had: den loop van haar leven, haar onvermijdelijk lot....’
Louis Couperus beoordeelde zichzelf m.i. niet geheel juist toen hij dit schreef.
Zijn liefde voor E l i n e V e r e was méér dan een liefde van toewijding en van
medelijden, het was een liefde van teedere bewondering en diepe innigheid. En dat
had ook Gerard van Eckerens liefde voor A n n i e H a d a moe-
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ten zijn om hem ten volle te doen slagen.
Laat mij het boek nu nog eens doorzien. Er is zooveel goeds in, het zou mij zoo
spijten er onrecht aan te hebben gedaan.
O ja, het begin viel mij tegen, het heele eerste deel vond ik tamelijk mat - met
weer zoo vele, vele bladzijden van die vlijtige, glanslooze degelijkheid - hoeveel
béter, sterker, fleuriger, zou Couperus, zou ook Jeanne Reyneke van Stuwe dat
hebben opgeknapt, zoo dacht ik. Maar het tweede ging dadelijk de hoogte in. Zijn
daar toch eigenlijk geen heel innige pagina's, geen sporen van het goede, het warme
begrijpen? Ja, er zijn er. Bladzij 84 en 85 b.v., waar Annie zich beleedigt voelt door
Fré's reserve en hem zelve (‘zonder hem aan te zien, zacht’) zegt, wat zij wil. Daarop
zijn brutale antwoord.... en haar nog veel meer beleedigd zijn daardoor. ‘Zij wist niet
wat zij doen moest, voelde zich dood ongelukkig’. Uitstekend! Zóó is dat arme, lieve
soort der strijdenden met hun felle begeerten, waar de kalme braven geen begrip
van hebben. En dan die prachtige bladzijden 148/9. ‘Toen was het geweest. Zij was
*)
het later zich heel duidelijk steeds terug blijven herinneren , als iets beangstigends,
iets verwarrends, iets dat ze vergeten wilde maar niet kòn; als een
kwellend-schrijnende sensatie die zich bleef opdringen:
‘- - Hem zoenende had zij haar aandrang voelen verslappen, niet geleidelijk maar
inéens; zij had iets als weg voelen vallen, waardoor er een leegte bleef, als een
geslagen zijn met doodelijke matheid, als een dofheid, een lamheid in hare armen
en polsen. Alle spanning, alle veerkracht was weg geweest, plotseling; een vreemde
nuchterheid doezelde in hare hersenen.
Langzaam begon toen een vaag verdriet in haar boven te troebelen, een lust om
in eenzaamheid te schreien. Zij voelde zich uitgeput, vol weeën onvrede, niet
heftigongelukkig, maar als omwolkt door een waas van grijze treurnis.
Toen Fré haar tot zich trok, haar opnieuw wilde kussen, stiet ze hem ruw van zich
af, als in een kracht-kramp. Onder 't zwart fluweel harer japon, die haar drukte, rilde
ze van afschuw’.
Ook ik heb even gehuiverd bij deze bladzij; het was een ril van kunstgenot.
Tot zulk een hoogte en fijnheid van sensatie komt het boek helaas verderop niet
meer.
Maar Annie Hada is niet de eenige persoon in het boek dat haar naam draagt, laat
ons ook de bijfiguren eens bekijken. En e n p a s s a n t opmerken - e n p a s s a n t ,
maar niettemin met groote waardeering - hoe uitstekend van compositie deze roman
is. 't Begin alleen had m.i. korter samengevat kunnen worden. De figuur van Annie's
vader is daar ook wat boekig-romantisch, wat conventioneel. Later wordt diezelfde
figuur enorm veel beter, steviger, menschelijker. Hada in de boekwinkel (I blz. 92/4)
en wat daar verder volgt, de fraai ingehouden-ironische passage over zijn
administratief gepruts, dat werken moet verbeelden, is voortreflijk. Ook Annie's broer
Robert is bijna overal goed; en prachtig, in haar schetsmatigheid, de behandeling
der grootmoeder. Al dadelijk, op bl. 18: ‘Mevrouw Hada rilde. Zij kreeg het te kil. Zij
zette haar bril af en zocht met haar stramme vingers bevend over 't tafeltje naar 't
brillehuis. Dan bleef ze nog even luisteren naar 't geklapwiek der duiven rondom de
til, waarna zij opstond en langzaam 't kamerdonker binnenging’. Dit vond ik een van
de mooiste alinea's van het geheele werk.
En zoo ken ik ook precies Annies tweede mama, de wel écht Haagsche Sophie
Hada. Zij is met verrassende forschheid neergezet. Hier en daar alleen leek ze me
*)

De schrijver hakkelt hier bijna van emotie, maar goddank, hij is er in, hij proeft even de essence
zelve van het lijden der zinnelijke temperamenten.
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wat al te grof, te ruw in haar spreken (zooals in deel II bl. 128, tegen Annie over
Fré's bezoek).
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Willy, Annie's man, zág ik niet overal. Ik geloof natuurlijk wel aan 't geen van hem
verteld wordt, ik weet wel dat er zulke brave klazen bestaan, maar de schrijver toont
hem ons voortdurend van één zijde, daar moet toch nog wat anders aan hem zijn;
telkens zou men willen zeggen: kerel, draai je eens om, kijk me eens recht aan, wat
ben jij nu eigenlijk voor een vent. Als wij lezen (I bl. 216, Annie en Willy zijn pas
getrouwd) ‘Toch was 't nog een gezellig half uurtje geweest na de koffie, op haar
boudoirtje. Ze hadden op den divan gezeten en wat gestoeid; 't was op kussen
uitgeloopen’ - dan zijn wij even de voeling kwijt; wordt er hier nu over volwassen
menschen of over kinderen gesproken? En Willy is dan toch geen kalf van veertien
meer! ‘'t Was op kussen uitgeloopen’ - zulke uitdrukkingen hebben iets onuitstaanbaar
wee-lievigs voor me. Ik begrijp ook eigenlijk niet, dat Willy niet begrijpt, dat.... maar
waar zit de goeie man in het tweede deel? De schrijver heeft hem waarlijk wat al te
onbelangrijk gevonden!
De Ter Kraane's zijn overigens aardig, typig hollandsch; een goed trekje is, dat
Annie altijd van ‘de Ter-Kraanes’ spreekt, ook wanneer ze er zelf bijhoort. Op bl.
233 (deel I), bij de beschrijving van dat huis dacht ik weer aan Couperus - en nu
zonder iets te betreuren. Dat men bij de lezing van A n n i e H a d a dikwijls aan
Couperus herinnerd wordt, ligt, dunkt me, niet zoozeer aan een persoonlijke
overeenkomst tusschen Annie en Eline Vere, als aan de overeenkomst van milieu,
en ook wel eens aan de taal, aan zekere herhalingen....
Nu ik hierover denk, en aan de vele voortreflijkheden in dit boek, en aan 't geen
ik er desondanks in mis, nu geloof ik ook eigenlijk wel te weten wat ik den heer van
Eckeren voor den vervolge aan zou willen raden, n.l.: niet meer te reiken naar dingen,
die buiten zijn sfeer liggen, maar geheel zich zelf te zijn en zijn benijdbaar talent te
wijden aan de beschrijving der wereld die hij het beste kent. Daarbij alleen zal ook
het beste wat hij in zich heeft zich openbaren.
H.R.

Cornelis Veth, Prikkel-Idyllen I, De Allerlaatste Avonturen van Sir
Sherlock Holmes, Bussum, C.A.J. v. Dishoeck, 1912.
Onlangs, in het weekblad ‘De Wereld’, in H.v.B's aankondiging van bovengenoemd
boekje, las ik tot mijn verbazing dat Cornelis Veth hiermede zou bedoelen ‘den draak
te steken’ met onze moderne - misschien wel eens wat óvergevoelige - afschuw
van z.g. ‘prikkel-lectuur’, d.w.z. van de nonsens-verhalen, zonder eenige artistieke,
d.i. fijn- en hoog-emotioneele waarde, zooals de engelsche ‘detective-novels’, de
Sherlock Holmes, Nick Carter en soortgelijke politie-nieuws-romans. Dit lijkt mij toch
waarlijk totaliter abuis! Ik wil niet zeggen, dat Veth het juist tegenovergestelde
b e d o e l t , maar wel dat, met hetgeen hij maakt, veeleer het tegenovergestelde
b e r e i k t zal worden. Veth ‘steekt den draak’ zeer direct, met de prikkel-verhalen
zelf. En daar immers niets ter wereld van doodelijker werking is dan ‘le ridicule’....
Maar nog eens, eenig ethisch of maatschappelijk streven schijnt niet d e
b e d o e l i n g , de bestaansreden van deze boekjes; Veth persiffleert om het loutere
genoegen zelf van het persiffleeren, niet om zich verdienstelijk te maken in een of
andere ‘beweging’; hij z i e t het belachelijke, lacht er om, teekent het en spot en
dolt er mee.... Wie zich mét hem amuseeren wil, koope en leze hem, wie daar te
degelijk voor is en alleen iets gevoelt voor ernstige bewegingen, die late hem links
(of, waarom niet rechts?) liggen!..
Intusschen, expresselijk ‘gestoken’ of niet, geloof ik dat de draak der geheimzinnige
misdaad-verhalen en keukenmeidenromans, van deze bescheiden-dunne boekjes
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misschien meer te lijden hebben zal dan van vele ernstige mannen die zich dik
tegen hem maken!
Den meergenoemden draak, men ziet hem in levenden, zwarten lijve afgebeeld
op den omslag der prikkel-idyllen. Troonend hoog boven de wereld, in waarlijk
duivelsche over-
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moed, terwijl de vlammen der hel waaruit hij voortgekomen is zijn drakenstaart nog
lustiglijk omspelen, spuwt hij zijn prikkelende boekjes tusschen de menschenhuisjes
neer, in onophoudelijken stroom. Zijn gehoornde meester zelf, ten halve
meegekomen - als de stoker op een stoomboot, die een luchtje komt scheppen loert er naar, grijnzend, zich schurkend en handenwrijvend van helsch plezier. Er
is suggestie van grootsche griezeligheid in deze teekening.... en spot daarmede
tevens!
Binnen vindt men de verhalen. Sherlock Holmes, ‘Sir’ gemaakt, als hulde aan zijn
ongeëvenaarde slimheid, wordt aanstonds opgevoerd. En.... Conan Doyle's
prikkelrecept: het geniaal combinatie-vermogen van den beroemden detective met
de noodige accessoiren van griezeligheid en in passende belichting toe te passen
op waarlijk geheimzinnige misdaden door eveneens bijna geniale boeven gepleegd,
wordt op hoogst eenvoudige wijze belachelijk gemaakt, door n.l. in de plaats van
die fantastische schurkerijen de meer botte dagelijksche te plaatsen, of - nog maller
- den s c h i j n van misdaad te wekken, en zoo als 't ware, achter den oneindig-langen
rug des diep-peinzenden Holmes om, een langen neus te trekken. In het laatste
verhaal tracht de groote man zelf, daar immers de échte misdaden uitblijven (en hij
toch iets hebben moet voor den bioscoop-ondernemer) de zaak brutaal te
forceeren.... Men proeft de kromheid der situaties.
Over Veth's teekeningen ben ik niet bevoegd te oordeelen. Ik vind ze geestig
karakteriseerend, echt illustratief, maar slordig in de bijzaken. Er zijn er bij die ik
bizonder genoeglijk vind om den fijnen, ingehouden, distinctie-vollen spot, te goedig
om sarcasme te heeten, niet ernstig genoeg voor humor. Precies wat het hier zijn
moest, spot zonder meer! Caricatuur - met allerlei half begraven, bijna onmerkbare
fijnheidjes er in.
H.R.

Frans Hulleman, Eene Kleine Wereld, Amsterdam, P.N. van Kampen &
Zoon, zonder jaartal.
Een kleine wereld? Waarom ‘een kleine wereld?’ Deze titel wekt het vermoeden dat
de hier verzamelde schetsen bijeenhooren en alle vertellen van één en dezelfde
kleine wereld, van wat men zoo noemt een ‘wereldje op zich zelf’. Dit is evenwel
niet het geval; wij komen met deze verhaaltjes telkens weer in een ánder hoekje
van de groóte wereld; men zou elk van die hoekjes een wereldje-op-zich-zelf kunnen
noemen, maar welke ‘kleine wereld’ gezegd zou kunnen worden alle deze hoekjes
te omvatten is mij niet recht duidelijk.
Of het zou moeten zijn, dat Hulleman de wereld-van-het-praten een kleine wereld
noemt, tegenover de daden-wereld als groote wereld gezien. Dat is mogelijk en dat
zou ik wel aardig vinden. Wel typeerend. Want in die wereld van het praten is deze
schrijver werkelijk thuis, hij is de kunstenaar van den natuurlijken en
karakteriseerenden dialoog. Niet van den dramatischen dialoog. Maar van den
geestig en gevoelig typeerenden.
Dit boekje moet vooral gelezen worden door Peter Dumaar, en door alle andere
litteraire artiesten die gewoon zijn met de z.g. ‘phonographische’ gesprekken, de
realistische dialogen in boeken te spotten. Zij zullen dan weer tot de erkenning
komen, dat in de hand van een kunstenaar álle werktuigen, alle middelen goed zijn.
Wat Hulleman met zijn, toch schijnbaar erg gewone, schijnbaar zuiver afgeluisterde
en opgeteekende gesprekken bereikt, is waarlijk zeldzaam. Men hoort en ziet, men
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ként zijn menschen door hun taal. Niet zoozeer door de beschrijvingen van den
schrijver. Die zijn niet slecht, maar - niets bizonders. Zijn dialoog is wél iets bizonders.
Het is dan ook natuurlijk maar schijn - ik constateerde dat trouwens al - deze
dialogen zijn geenszins zoo maar afgeluisterd en opgeteekend. Ze zijn wel realistisch,
maar volstrekt niet reëel. Gekózen is iedere zin, ieder woord. Kunst is kiezen, dat
blijkt
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ook hier. Als kunst dan tevens den indruk maakt spiegel der natuur te zijn? Nu dan
is dat eenvoudig zeer natuurlijke, zeer levende kunst.
Deze bundel vangt aan met Hulleman's indertijd in ‘Groot-Nederland’ verschenen
en sindsdien veel genoemde en geprezen schets: O u d - H e e r t j e . Een aardig
verhaal van een burgermannetje een dag in Amsterdam. Maar niet overal
overtuigend, soms een tikje te ‘grappig’. ‘V a n d e V i s s c h e r s o p h e t W a t e r ’
vind ik veel beter, veel gevoeliger, veel meer kunst. Dit stukje kon waarachtig in de
C a m e r a gestaan hebben, in een moderne C a m e r a dan, een Camera waarin
van vrije socialisten zou worden gesproken. H e t E i n d e is ook aardig, voor zoover
het dialoog is, overigens een beetje duf. O c h t e n d - W a n d e l i n g ,
C o n c e r t - B e z o e k , D e E r f e n i s .... aardige, leuke gesprekjes allemaal.
G r o o t m o e d e r is eigenlijk niets geworden, in de wieg gesmoord. Maar verrassend
goed die laatste schets: ‘I n d e S t i l t e ’, dialogen tusschen twee gelieven, een
jong zangeresje en haar vriend, beiden echte menschen van tegenwoordig met
evenveel stil geluk als stille wanhoop in hun zielen. Méér niet. Geen verhaal. Enkel
wat gesprekjes, maar die uitmuntend, opgevoerd in hun volle natuurlijkheid tot
voortreflijke kunst - saluut aan Peter Dumaar! Ontbreekt er dan niets aan? Nu ja....
wát is volmaakt? Tegen het einde geloofde ik bij 't lezen niet heelemaal meer aan
de taal des wijzen vriends.... wèl aan die van het on-wijze meisje. En op bl. 261 en
264 daar waren deze charmante stukjes:
‘Zeg Jac.
Ja, èn?
Nee, 't is al niet noodig.
Nou, wat is er dan?
Nee, 't hoeft al niet.
Wat is dat nou?
Nee....
Ben je boos?
Pluk 'n roos, zet die op je hoed, dan ben je morgen weer goed, joedelde ze
genoegelijk hem tegen.
Net 'n kind, sprak Jac.
Vin je me kinderachtig? Ben ik kinderachtig? Nee Jac, toe zeg 't nou 's, vin je me
kinderachtig? Ik ben soms flauw hè? Dag màn!
Dag Go!
Dag màn!
Dag Go!
Dag mànn, accentueerde ze.
Dag vrouw, zei hij nu.
Zoo.’
‘Wat ben je nerveus van avond, constateerde hij, bedaard zijn plaats bezettend. Ik
was hier even in de koffiekamer.... daar hebben zij van die snuisterijen in zoo'n
étalage-kastje. Voilà.
Hè Jac.... dat hadt je niet moeten doen. Wat 'n mooie doos!
Nee, 't is 'n leelijke doos, maar proef 's wat er ín zit, als dat niet goed is, ben 'k
vierkant bedrogen.
Maar dat moet je niet doen, jongen, zooveel geef ik niet om die dingen.... wat een
aardig plaatje staat daar op, o kijk 's, wat 'n lekker dik jongetje, wat 'n dikke billen
heb-i.... hou je veel van kinderen? Ik geloof 't niet, wèl?
Jawèl. Zoo van 'n jaar of zes, zeven, dan zijn ze ook aardig.... redeneerde hij.
O nee, drie, vier, dan zijn ze schattig.
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Zou jij wel moeder willen wezen? vroeg hij, die vraag zelf raar vindend en wat
klonk zijn stem ruw.
Zij zweeg.
Vindt je die vraag gròf, Go?
Neee, ademde zij, hem niet aanziend, maar turend naar het plaatje.
Ja? hield hij aan.
Zij knikte naar 't plaatje, keek 'm toen zacht-lachend aan en opnieuw neer.
Er was weer een stilte, waarnaar zij luisterden en die ze verstonden, zwijgend
allebei.’
H.R.
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VALENTIN DE ZUBIAURRE. HET GEREEDMAKEN VAN DE OFFERANDE.

Spaansche schilderijen op de vierjaarlijksche.
Als dit kroniekje verschijnt, is de Stedelijke Internationale tentoonstelling van Levende
Meesters te Amsterdam (een titel, in zijn eigenaardige woordschikking en
verrassende wendingen niet zonder toepasselijkheid) in de wandeling, maar
taalkundig even curieus, ‘d e Vierjaarlijksche’ genaamd, alweer gesloten. Dan zal
het Stedelijk Museum te Amsterdam nog slechts een attractie zijn voor hen, die
bijgeval belang mochten stellen in de kunst van Jozef Israëls, de Marissen, Albert
Neuhuys, Breitner, Witsen, Toorop, van Looy en andere meesters, die hetzij niet
levend, hetzij niet stedelijk-internationaal genoeg waren voor deze expositie.
Dan gaat echter ook - en dit is belangrijker! - jong schilderend Holland lustig aan
het werk om, met het hart hem door 543 buitenlandsche schilderijen (om van
beeldhouwkunst en grafische kunst niet te reppen) onder den riem gestoken, de
lessen toe te passen, hem met deze collectie door de commissie ongevraagd maar
welwillend toegediend.
Men weet toch, dat de Hollandsche schilders om zoo te zeggen éénstemmig de
kluts kwijt waren, dat toen het orakel, dat men niet geraadpleegd had, (omdat men
eigenlijk niet zijn bestaan vermoedde) verscheen, en sprak: ‘houdt de Vierjaarlijksche
in eere!’ en verdween? immers neen, zich constitueerde tot een regelings-commissie,
en regelde.
En het scheen, dat men veel verder van de wijs was, dan velen konden denken,
welke bijvoorbeeld hadden meenen op te merken dat er algemeen zeker (door de
traditie vruchtbaar bewezen) streven was naar stijl, naar eenvoud, naar
gemeenschapskunst, een zich afwenden van het schilderijmaken, of dat althans dit
streven onder de vele het sterkste en breedste was. De onzuivere, maar
karakteristieke verschijning
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VALENTIN DE ZUBIAURRE. BASKISCHE TYPEN.

der cubisten, het werk van Van Dongen, Matisse, en vooral Hodler schenen dat elk
op eigen wijze aan te toonen. Mis, zei het orakel (het was een spraakzaam orakel)
en verstootte (het was een bedrijvig orakel) de architecten en met hen de pleiters
voor de vertegenwoordiging van decoratieve of monumentale kunst.
Maar nu wachtte men eerst recht met belangstelling. Welke waren het dan, de
kunstwerken uit het buitenland, die, een cultuurverschijnsel elk voor zich, te zamen
de houding van den tijd, de geestelijke neigingen bewust of onbewust, van een
generatie vaststelden, en konden aantoonen met beschamenden nadruk, waarin
dan toch Holland, dat tot twee maal toe den koers had aangegeven, thans in de
schilderkunst een brekebeen was, en niet mee kon?
De Vierjaarlijksche kwam, en bleek een expositie van min of meer actueele
praestaties, maar de zin van haar herrijzenis bleek toch zeer algemeen te zijn
misverstaan en de orakelspreuk, der traditie getrouw, iets veel minder diepzinnigs
te bedoelen dan wel scheen. Zeker, van Renoir, van Bracquemond, van Van
Rysselberghe, van den Rus Goreloff, van Besnard, viel wel op te steken, maar was
de les zóó heel veel anders dan wat de musea leerden? Voor het overige hadden
wij het waarlijk allen veel te ver gezocht - was het onze schuld, dat wij een het
kunstleven minstens verplaatsend evenement beidden? - en bleek het, dat wat de
Hollandsche schilders noodig hadden, volgens deze veelhoofdige Pythia, veeleer
dan een begrip van de uitingen van een hervormenden geest, een snufje in de
keuken was, een kennismaking met de wonderen der techniek, een aanwijzing van
de wegen naar het mondain succes, een revue van min of meer weidsche pralerij,
een klapper
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op aantrekkelijke en pakkende onderwerpen, een staalkaart van
uitvoerings-methoden. Niet om den inhoud, scheen het, behoefde de kunst zich
druk te maken, niet om dehouding van den geest, maar om het patroon van het
kleed, om het recept zelfs, alleenlijk....
Dit geldt althans voor wat blijkbaar met de meeste voordacht, met tendenz was
verzameld en, - vast om er den uiterlijken kant nog scherper te doen uitkomen volstrekt willekeurig geschikt.
Voor wie echter, hoeveel respect voor het métier hij weet te moeten bewaren,
altijd nog den inhoud meer acht dan den vorm, de ziel boeiender dan de jas, valt er
gelukkig nog wel iets geheel anders op deze tentoonstelling te leeren.
Niet, dat de schilderijen der merkwaardige groep Spanjaarden Zuloaga, Ramon
en Valentin de Zubiaurre, Chicharro, de Torres zouden kunnen dienst doen om een
antwoord te geven op de vraag naar de kunst die de cultuurlanden noodig hebben
en zichzelf reeds gaandeweg, maar nog niet voor ieder zichtbaar, aan het verschaffen
zijn. Op dit zeer belangwekkende probleem, dat eigenlijk het eenige is, waarnaar
de excentrieken wier praestaties zooveel smaad hebben ontmoet, zoeken, is deze
tentoonstelling elk antwoord ten eenenmale schuldig gebleven. De grilligste en
meest kranke uitwassen op revolutionnair gebied zijn ten deze leerzamer dan de
zelfgenoegzaam-individueele burgermanskunst, hier zoo'n groot deel van de
presentielijst vullend, - meer zelfs dan een op traditie, welke traditie ook,
voortbouwende!
Spanje is cultuurland-af, reeds lang, en
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het is misschien juist daardoor, dat in het voortreffelijkst wat het blijft voortbrengen,
de traditie zoo hecht blijkt. Die van Velasquez en Zurbaran keerde ietwat gewijzigd
weer in Goya's werk (althans een deel daar van) en thans weder in deze meesters.
Wat voor ons deze schilderijen zoo zeer belangrijk en leerrijk toch altijd nog maakt,
is, dat zij elementen bevatten, lang verwaarloosd, geminacht zelfs, doch niettemin
waarborg voor groote kunst.
Doch meer dan ééns is, naar aanleiding van deze schilderijen, met name die van
Zubiaurre, Chicharro en de Torres, het woord primitieven gebezigd. Het is dan
voornamelijk de voordracht die ons in dit werk doet denken aan die der primitieven.
Het is een voordracht die wij ontgroeid, of laat ons liever zeggen, waarvan wij
vervreemd zijn. De duiding van het meegedeelde, de vertelling is haar meer dan
de plausibiliteit, het natuurlijke, zij staan ver van alle impressionisme. Het is deze
eigenschap, die gevoegd bij zekere naieve zakelijkheid, hen als compositeurs bij
velen heeft doen miskennen, terwijl toch juist de onbetwistbare grootheid, de sobere
grandezza hunner uitingen juist wel degelijk vooral wordt veroorzaakt door het
schijnbaar zoo simpele arrangement.
De tweede apartheid van deze schilders is hun volstrekte ontkenning van het
atmospherische - terwijl toch hun landgenoot Villegas, meer eclectisch van aard,
daarmee als een waar naturalist vóór alles rekening houdt.
Het dichtst bij de traditie staat hij, die van de vijf misschien de zwakste is, De
Torres. Van zijn twee schilderijen is het portret van een dame in het zwart, tegen
een gobelin-achtigen achtergrond het compleetst, ofschoon wel stijfjes, maar de
‘Muse der Gitana’ het interessantst. Een naakte vrouw met een kinderlijk, lief
ondeugend kopje en een jong rank lichaam, ligt met argelooze onbeschaamdheid,
wulpsch en loom op den voorgrond. Een rood kettinkje om den hals is al wat zij
aanheeft, en het verfijnd-vlak geschilderd lichaam is een wreedvroolijke noot in den
somberen toonaard van het geheel, tegen het donker kussen waarop zij ligt, den
guitaar spelenden, schier demonischen man achter haar, en den zeer romantischen,
grillig-drukken landschapsachtergrond. Dit stuk is zeer gewaagd van opzet, niet
geheel geslaagd maar vol van een tusschen zooveel conventioneels hier, en
geforceerd origineels daar, weldadig aandoende onbevangenheid.
Maar zulke prachtige schilderseigenschappen als de beide Zubiaurres, zelfs de
mindere broeder (?) Ramon, vertoont de Torres niet. Telkens weer heb ik bij Ramon's
Huismeester, en Valentin's Offerande aan Leibl moeten denken, dien hier te lande
ook zoo weinig erkenden ietwat stroeven Duitschen meester. Maar de piëteit voor
de levensopenbaring, voor het stoffelijke en geestelijke gelijkelijk, is bij deze
Spanjaarden nog opener, franker, nog meer als iets vanzelfsprekends geuit.
Zij zijn bont, deze schilderijen, en bij Ramon is zelfs (daargelaten dat de
hoofdfiguur van proporties vrij onmogelijk is) te wild met de kleur omgesprongen,
zoodat een groote lichtplek op den muur het als zoodanig heel niet doet, en het
contrast tusschen de gelaatskleur van twee naast elkaar staande menschen al te
grof spreekt. Maar hoe meesterlijk is het stilleven, hoe vast en teer zijn het crucifix
en het immortellenkransje, het vaantje, het spiegeltje tegen den grauwen muur
geschilderd, hoe sober en doorvoeld is de karakteristiek der koppen, en niet minder,
der handen! Men sla eens acht op de manier van staan dezer menschenfiguren,
welk een gratie, welk een statie ook!
‘Baskische typen’ van Valentin de Zubiaurre, is in zijn hartgrondige verzonkenheid,
zijn doorvoeling van het menschelijke in die verweerde oude vrouwen nauwelijks
meer te bewonderen - men zie dat ééne wijfje aan met die flikkerende oogen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

157
en dien verknepen mond, en dan die matrone, die zit, - dan in den stillen rijkdom
van coloriet (in de visschen op den grond b.v.!) De groene lucht en het feit dat die
vrouwen op het hoofd haar waar torschen, hebben eerst vreemd aangedaan, maar,
hoe waarachtig blijkt het alles voor wie zich eenigszins vertrouwd maakt met de juist
zoo ongedwongen voordracht. Het landschap, dat den achtergrond vormt, is even
als bij het beschreven schilderij van De Torres, men zou kunnen zeggen ingewikkeld,
en ook hierin vertoont zich die gelijkenis met de primitieven, die velen opviel.
Problematischer is, door het verschil tusschen de beide van hem aanwezige
doeken, de wel immer vrome, fijne Chicharro. Vertoont hij in zijn ‘Dorpsfeest’ een
zeldzaam frisschen maar ook wijzen blik op het werkelijk leven, in zijn ander stuk
lijkt hij kinderlijker, maar moeilijker van trant. Blijkt hij in de wijze, waarop hij alle
figuren en détails op den voorgrond van eerstgenoemde schilderij schildert, van
een voornaam kunnen, rauwheden op den achtergrond, nog meer rauwheden op
het andere schilderij schijnen deze deugd te loochenen. Maar in al zijn doen is iets
breed-menschelijks, is een beminnelijke en gansch niet stijl- of houdinglooze,
kerngezonde eenvoud.
De hier te lande bekender Zuloaga toont zich in zijn éénige inzending, een prachtig
meester. Die gemeenzame schikgodinnen, de spinsters, zelf, zoo machtig expressief,
zoo magistraal van allure, staan onder een strak gehouden, maar van latente
woelingen zwangere, grootsch-woeste lucht, voor een bizar maar imposant
landschap. De kleur, bar maar niet rauw, is één met den ingehouden pathos van
het kloek geheel, en er was op de gansche tentoonstelling misschien geen werk
dat zoo sterk in het hart greep.
Wanneer dus inderdaad de mate van intensiteit eener kunstpraestatie van dieper
en blijvender belangrijkheid is dan het min of meer verbluffend habiele van het
handwerk, en het gehalte meer dan het hulsel, dan waarlijk kwam met deze
Spaansche schilderijen tot ons een behartigenswaardige les. Zij herinnerden er nog
eens aan, en op een ons nieuwe wijze, dat de kunst iets moet te zeggen hebben in
de eerste plaats. Dat verdieptheid meer is dan vertoon, het is een les, die onze tijd
zeer behoeft, en deze tentoonstelling was voor de rest hoofdzakelijk daarom alleen
de moeite waard, wijl zij ons dit tekort duidelijk toonde.
C.V.

Jan Bogaerts en Th. Goedvriend in den kunsthandel L. van Zanten te
Rotterdam.
Van beide schilders slechts een tweetal schilderijen, doch deze vier zijn van zulk
een sterk sprekend karakter, dat zij wel als typeerend voor den aard van hun kunst
mogen gelden.
Jan Bogaerts geeft met zijn stillevens een strenge kunst, waarin groote volharding
is en een vasthouden van de dingen, totdat zij doorwerkt zijn tot een gave vizie van
het aanschouwde. Hij verkrijgt een mooien totaalindruk, het werk maakt een effect
van intimiteit en van zeer mooie stofuitdrukking. Evenwel is het niet van een werkelijk
intieme schildering of van een mooi kwastgebruik; het is eer dor en droog en nuchter
gedaan en ook is de kleur niet van een teere hoedanigheid. Nochtans geeft deze
schilder door de groote zuiverheid van zijn toon, die impressie van intimiteit, van
fijn gevoel, van zacht warm kleurschoon, waardoor hij bekoort.
Van een eigen opvatting zijn beide doeken, en hetgeen er op afgebeeld is, vertoont
een eigen manier van stellen, welke soms wat gezocht kan lijken, doch daarbij moet
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men zich rekenschap geven van den stijl uit den tijd, toen deze voorwerpen werden
gebruikt. Het groote gestreepte muuroppervlak boven zijn stillevens doet aanvankelijk
vreemd aan, geeft den indruk van
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ongelijkheid in de compositie, den indruk dat het grootste gedeelte van het doek
onbelangrijk is; maar, de rust die van het geheel uitgaat, de mooie eenheid er in,
neemt deze impressie weg en lost haar op in een gevoel van harmonie.
Een karaktertrek in dit werk is tevens de verhouding van het donker tot het licht.
Zooals van de zwarte portret- of spiegellijst tot het lichte behang of van den donkeren
in schaduw staanden tafelrand of poot, tot het licht der dingen op de tafel. Het donker
heeft een warm fluweelen schijn en het licht is zacht en dof, als omfloerst. Er tintelt
geen leven daarin, het licht schittert niet. Men voelt geen tobben achter dezen arbeid,
geen zwoegen en geen hartstocht. Men denkt aan kalme tevredenheid, aan zachte
harmonie en deze doet rustig en bekoort.
Goedvriend's paddestoelen, in de hier tentoongestelde studie van verleden herfst,
hebben niet het onberispelijk gave dezer wonderplanten. Er leeft in deze schets
vóór alles liefde tot de schildering; die spreekt uit de kernige, pittige, kantige
kwaststreek, uit dat even aanstippen, opteekenen, van al wat zijn oog vlug in de
natuur waarneemt: den gloed van de kleur, het felle der lichteffecten, het diepdonker
in de schaduw, den rijkdom van den achtergrond, het strijken van het licht over mos
en takken, de grillige lijnen, het mysterieuse in de bosschen. Dit alles leeft zeer sterk
in dit prachtig brok boschgrond, wonderlijk van grilligheid, wonderlijk van plantengroei,
wonderlijk van kleur. We zien de vreemde planten met hun bovenvlak teer gespikkeld
en bevlekt, hier warm, dof en glad, daar gloeiend rood, rustende op den zwaren
stengel, roomwit, sterk verlicht, en er om heen woelen het mos, de takjes, de
bladeren.

TH. GOEDVRIEND. BLOEMEN.

Niet altijd is Goedvriend zoo gelukkig, zijn werk is wel zeer verschillend, hij geeft
soms uit handen, wat hij beter deed voor zich te houden. Hij schildert met
temperaverf, met een dikken toets, oversaust zijn doek meestal met een warm
transparant bruin, dat kruipt tusschen de nerven van de verf, zoodat het er uitziet
alsof het, hoewel niet doormengd met de verf, toch tegelijk er mee op het doek
gebracht werd, zooals men verschillende kleuren, zonder bepaald mengen, in één
kwaststreek neer kan zetten. Door dit oversausen ziet een schets buiten even op
nieuw doek of papier aangezet er rijp uit als op oud doek geschilderd. Soms werkt
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hij ook op grof linnen, dat van te voren met bruin is ingesmeerd, de geprepareerde
ondergrond komt dan overal
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te zien; dit doek oversaust hij niet. Goedvriends schilderijen zijn meestal gemaakt
naar in zijn atelier opgestelde composities.
A.Z.

J. Mankes in den kunsthandel Reckers te Rotterdam.
Een nog zeer jonge schilder, een teere droomnatuur. Iemand die, van wat hij ziet,
het mooie tot zich neemt. Op kleine doekjes schildert hij bloemen, dieren,
landschappen, koppen en stillevens en welk onderwerp hij behandelt, in alles is de
zelfde vizie, alles is het zelfde behandeld. Hij schildert minder de dingen, dan zichzelf,
dat wil zeggen: hij uit zijn zieleleven, door ons de vizie mee te deelen, de aandoening
die hij van de dingen krijgt; de dingen één met de lucht, het uitvloeien, het uitstralen
van het licht, het wegdonkeren van de schaduw, dikwijls den vorm opofferend om
de impressie van het schoone er uit te halen, en het eigenlijke karakter der dingen
alleen gevend, voor zoover de mooie totaalindruk daar niet onder lijdt. Een typisch
bewijs dat hij meer de aandoening, die hij van een dier krijgt, schildert, dan het dier
zelf, is de wijze waarop hij de oogen teekent, ze geheel als bijzaak behandelt, als
vlekje, zonder uitdrukking, terwijl toch juist door de ooguitdrukking het eigenlijke
leven van het dier zich openbaart.
Mankes is juist het tegendeel van iemand als b.v. Schildt, die de dingen bedriegelijk
echt in glasheldere klaarheid uitbeeldt, die nooit weifelt, in wiens werk elke contour
hard is afgebakend, elke fond een glad geverfde toon is. Bij Schildt heeft nooit het
licht gedroomd, nooit vlekt een schaduw droomfluweelig, geen poëzie ligt er in. Bij
Mankes is alles weifelen, zoeken, tasten, een aanvoelen meer dan een schilderen;
in dit werk ligt een droomwaas en m e t v a s t e h a n d t e e k e n t h i j i n d e z e n
d r o o m , zeer fijn en duidelijk, de pootjes van de muisjes bij voorbeeld, van de
vogels, de hoorns van een bokje, een karaktertrek van een manskop, of wel een
enkel blad of takje, of een meeldraad in een bloemkelk. Zijn werk roert ons, of men
zijn witte muisjes wipsnuffelend op en om de dingen ziet, de lijfjes opgetrokken, de
teere pootjes

J. MANKES. WITTE KONIJNEN.

amper alles rakend; of de witte konijnen, vreesachtig sluipkruipend, de ooren gespitst
voor elk gerucht; of de witte leliën, die droomen in de tuinen in avondschemer of in
nevelwaas; of de vogeleitjes half verscholen in de nestjes; of een tintellichtje op een
glazen vaasje; of de teere sprietjes, de ranke takjes - alles is van roerende teerheid.
Mankes' kleur is uiterst gedistingeerd, blauw-grijs en dof-bruin, met hier en daar
een fijn rood of geel of sterk groen, dat even domineert. Nu en dan bereikt hij in zijn
stillevens een mooie stofuitdrukking. Zijn schildering is tot een fijn glazuur geworden.
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Zal hij ooit buiten de kleine, fijne wereld zich wagen, waar hij blijkbaar gelukkig
in is? Zullen zij, die het onvolkomene in zijn kunst zien, de voldoening hebben van
hem ‘daarbuiten’ geheel te zien falen? Hier faalde hij niet! Hier vond hij geluk - en
gaf het.
A.Z.
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Ornament.
De reactie op al het lof-, krul- en draaiwerk uit de nadagen der negentiende eeuw
bracht ons de periode van onversierd werk. En doorzocht men voorheen gaarne
zijn Lodewijken en was er nog immer een voorliefde voor Renaissance-blaadjes en
bloemslingers, nu kwam de geometrie uit de kast en werd de driehoek, het vierkant
en de cirkel h e t ornament of in samengestelder vormen, het uitgangspunt der
ornamentatie.
Wat men in versiering kwijt bleek te zijn, d e r e g e l m a a t , moest door deze
wijze van werken wel terugkeeren, maar men meende wel wat te spoedig dat door
een regelmatige indeeling men ook v e r s i e r d e , terwijl het gevoel voor lijn en kleur
en vormsamenstelling, het scheppingsvermogen van den ornamentiek ten slotte
toch boven de grammatica van het vak moet staan.
Intusschen, al was het alleen maar om de virtuosen uit de vermicellie-stijl wat te
remmen, zoo mogen wij de menschen die ons ‘de driehoeken in het ornament’
gebracht hebben in zeker opzicht dankbaar zijn.
Het boekje van Jan de Groot, systeemindeeling van ornament, was waarlijk een
ding, dat even tot rustig overwegen stemde.
Daarna verscheen een boekje dat op dezelfde beginselen voortwerkte, door W.
Bochtman die wij dus niet de eer der uitvinding kunnen geven maar wiens werk er
niet minder om is, integendeel. De Groot is meer de theoreticus, terwijl Bochtman
meer de teekenaar is, die vooral in de natuurstudies die, afzonderlijk van de
ornamentaties, er bij gevoegd zijn, een gevoel voor lijn doet kennen.
Nu zouden wij misschien over deze beide boekjes niet spreken, daar zij reeds
jaren geleden verschenen, en de begrippen zich gewijzigd hebben - de heer
Bochtman deelde mij ten minste mede dat hij aan een omgewerkte nieuwe uitgave
van zijn boekje bezig is - zoo ons niet een ander boekje in handen was gekomen,
waarin ook deze beide besproken werden.
De heer Godefroy heeft n.l. een serie losse opstelletjes over ontwerpen, styleeren
enz. enz. tot een boekje aaneen gemaakt. Één geheel is het niet geworden, een
handboekje over ornamentatie dus niet, maar losse praatjes, waar wel eens iets
goeds in zit, maar m.i. te weinig om een beginner genoegzaam op weg te helpen.
Ook de prenten zelf, die als toelichting tot den tekst dienen moeten, en waar
telkenmale naar verwezen wordt, zijn nog zoo ver van waarlijk versieren.
Op het eerste schutblad bijv., staat een ex-libris gedrukt, het idee om dit te doen
is niet onaardig, maar het ding zelf, vooral nog in een boekje over ontwerpen van
v l a k k e versieringen, is er zoo totaal naast, als maar mogelijk is; en dan maakt de
schrijver, en niet ten onrechte, aanmerking op naturalistische kikvorschen in des
heeren Ros' boek over ornament!
Zoo wij nog iets moeten opmerken in dit boekje dan is het, behalve in den tekst,
ook in de p l a t e n , het gebrek aan éénheid. Waar de heer Godefroy ze zelf ontwierp,
tenminste met zijn initialen onderteekende, daar zijn ze zóó uiteenloopend van
karakter en opvatting, dat men er bezwaarlijk een logisch doorgevoerd beginsel in
kan aanwijzen. Het is een beetje allemans-gading, en geen opbouwing over het
ontstaan, de vorming en toepassing van ornament. Misschien is voor het debiet de
eerste opvatting beter, voor de opleiding van jeugdige sierders ware het andere van
meer nut, maar dit zou dan ook waarschijnlijk op den weg liggen van iemand die
over meer ornamentale gaven beschikt dan de heer Godefroy.
Een ontwikkeling van het vlakornament door Lebeau bijv. zou in deze wel leerzaam
kunnen zijn, deze heeft èn met zijn batiks, èn met zijn damast-patronen bewezen,
iets goeds en daarbij iets moois te kunnen maken. Juist in die beredeneerde
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versieringskunst vergeet men de schoonheid wel eens, en dat is ten slotte toch
eigenlijk de zaak waar het om begonnen is.
R.W.P. JR.
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‘ESBJÖRN IN DEN LEUNINGSTOEL’; NAAR EEN AQUAREL VAN CARL LARSSON.
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Carl Larsson, door Jan J. Bruna.
Wie het werk van Larsson kent op de wijze, zooals verreweg de meesten dat kennen,
door de aquarellen, die hij in verschillende bundels heeft gepubliceerd, of de Duitsche
bloemlezing daaruit, houdt hem waarschijnlijk voor een kind van het land der
lachende valleien, van Dalarne. Maar hoezeer psychologisch gespreken zijn relatie
tot Dalarne zeer eng is, en hoezeer in het bijzonder de betrekking van zijn kunst tot
deze hoogst eigenaardige landstreek niet te miskennen valt, geboren is Carl Larsson
in Stockholm, in de oude stad, ‘Staden’, den 28en Mei 1853.

CARL LARSSON. ZELFPORTRET. AQUAREL

1909.

En van deze stad is de teekenaar-etser, en meer nog de mensch Carl Larsson
een echte zoon.
Nordau verhaalt ergens, hoe wonderbaarlijk Stockholm ontstond: God nam een
Canadeesch dennenbosch, een brok van de streek om de Schotsche meren, een
paar Hyerische eilanden, een stuk strand van Napels, eenige granietknobbels uit
den Oeral en een paar wijken van Parijs, schudde dat alles in een grooten zak goed
dooreen en wierp het neer aan de kust der Oostzee. Daar lag Stockholm!
Hoe waarschijnlijk deze lezing nu ook klinke, ze doet de stad nog niet ten volle
recht weervaren, ook materieel niet. Ze vermeldt niet wat den Midden-Europeeschen
bezoeker hier het allereerst en het allersterkst frappeert: het licht met zijn sterk
sculpturale qualiteiten, dat de contouren bronshard doet staan om de dingen.
Van de ideeëele zijde zegt Nordau's verklaring zelfs heelemaal niets. Zonen van
Stockholm zijn in zekeren zin ook Eugen Janzon en prins Eugen bijvoorbeeld.
Larsson is het om andere redenen en ook in anderen zin.
Wat Stockholm een zoo uitzonderlijke plaats geeft onder de steden van het
Europeesche noorden, dat is het ook, wat Larsson's positie bepaalt ten opzichte
van de Zweedsche kunst onzer dagen.
De vreugd, de geest, de elegantie, de zin voor mooie vormen, voor een goed
uiterlijk, voor praal, voor genot, dat is het, waardoor
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Stockholm zoo diepen indruk op u maakt, dat is het wat uit Larsson's werk zoo sterk
spreekt.
Ondanks Anders Zorn en de leden van het Zweedsche kunstenaarsverbond, wier
werk het evangelie predikt eener renaissance (of liever van de geboorte eener
Zweedsche schilderkunst, want wat vroegere schildergeneraties wrochten was te
weinig Zweedsch, dan dat men het recht zou hebben van een eigen schilderstraditie
te spreken, en de kleur- en zinrijke schilderingen, die gij geheel Zweden door vindt
in de boerenwoningen, zijn te ongekunsteld, zijn te zeer kunstnijverheid om kunst
te zijn) is Carl Larsson wat Stockholm is voor Zweden.
Het huis van Olof Larsson stond aan Prästgatan, een dier nauwe straatjes met
barokke gevels van oude patriciërhuizen, die de herinnering wakker roepen aan
wat Staden geweest is, sedert de dagen, toen de andere oevers van de verbindingen
tusschen het Mälarmeer en Saltsjön (het zilte meer) nog niet waren bebouwd, omdat
ze te zeer open lagen voor den vijand, die ze teisterde, zoo dikwijls er maar weer
iets te brandschatten viel. Daar staat de vroegere Hollandsche Kerk, die nu Tyska
Kyrka heet, daar werd Gustaaf Wasa's vader ter dood gebracht in het bloedbad van
Stockholm, dat Christiaan II den Zweedschen troon zou kosten, daar wordt ge bij
elken pas herinnerd aan de historie van Zweden.
Er hangt atmosfeer in Staden, een atmosfeer, die bij den Nederlander
Amsterdamsche gedachtenassociaties wekt. De nauwe straatjes loopen uit op het
blinkende water. De schepen van Järnbareland (het ijzerdragende land) en van de
Oostzee ontmoeten elkaar aan de oevers van Staden. Handel en scheepvaart
hebben aan de breede kaden een bedrijvigheid gewekt, die ondanks haren
karakteristieken ijver tijd heeft voor een zekere elegantie. Daar meren ook de
coquette witte booten, die den Stockholmer van en naar zijn zomerverblijf aan den
Mälar of in den Skärgard brengen, en die men uit het beeld van de Zweedsche
hoofdstad eenvoudig niet wegdenken kan.
Hoog troont er Nicodemus Tessin's wonderwerk, het koninklijk paleis in
Italiaansche renaissance, in die verheven rust, die waarlijk stijlvolle gebouwen
karakteriseert. Op de terrassen bloeit de vroege zomer zich in seringen en meidoorn
te bersten. Boven op den paleisheuvel (Slottsbacken) spitst de obelisk op, die
Gustaaf III zijn getrouwen Stockholmers wijdde. En aan den voet van dezen heuvel
heeft Thorwaldsen's voorganger, Johan Tobias Sergel, als uitvoerder van den wil
van Stockholm den Noordschen arbiter elegantiarum een monument gezet.
Dat is het Staden, waar Carl Larsson zijn eerste indrukken opdeed.
De torens van Riddarkyrkan, het Zweedsche pantheon op Riddarholmen en van
de Groote kerk zetten hun silhouetten tegen den hemel op in het strakke licht. De
vlaggen daarbuiten, die van de witte booten boven het water wapperen, de soldaten
der kazerne van Storgaten brengen kleur in de grijsheid.
Dicht bij de kazerne ligt de armenschool, waar Carl Larsson lezen en schrijven
leerde.
Dalarne zag Larsson eerst veel later. De glorieperiode van Grez par Nemours
lag achter hem, zijn getrouwe Karin vergezelde hem reeds naar dit lieflijke landschap,
met zijn stoere bevolking, die met hare tradities vastgeworteld is in den bodem der
vrijheid. Daar vond Engelbrecht eerst en later Gustaaf Wasa zijn heerscharen voor
den strijd tegen de tyrannie, waar iedere boer woont op eigen grond, hoe klein die
ook bij de vruchtbaarheid van dit volk door de talrijke verkavelingen geworden is,
en al is die niet meer in staat te zorgen voor het onderhoud van het gezin, zoodat
de boer des winters in loondienst van den boscheigenaar hoog boven op de bergen
arbeiden moet.
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Dalarne met zijn mooie bergen tusschen welige velden op de hellingen, die van
de met donker bosch begroeide toppen langzaam glooien naar de wijde meren toe
en
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de rappe rivieren, Dalarne met zijn ‘Sennhütten’ op de weideplateaux in de bosschen,
met zijn stil-mooie kerken in loofgeboomte aan blijde wateren.
Op een der allermooiste plekjes van Dalarne in de streek rondom Falun ligt
Sundborn. De koperrijkdom van den bodem is er nu vrijwel uitgeput, geen
zwavelbranderijen dooden daar meer, zooals dicht bij Falun, de vegetatie. De
slakken- en sintelhoop, waaraan het ‘huis aan de zonnezij’ stond in de dagen, toen
Larsson het betrok, is sedert lang welig begroeid. Daar staan de kleuren heel hel
in het zomerlicht. Het roode bruin der huisjes contrasteert er sterk met het diepe
zwartgroen van het pijnbosch. Het koren is er blonder, de weiden aan de beek voller,
het berkenloof lichter dan elders in Zweden. De bast der berken wedijvert in blankheid
met het vlietend water, en de hemel staat er wijd achter de bergtoppen, een koepel
vol van het blijste licht.
Maar Stockholm en Dalarne alleen kunnen nog niet alles in Larsson's kunst
verklaren, wat uit de omgeving van een kunstenaar invloed oefent op zijn werk.
Zweden en zijn merkwaardige materieele bloei van de tachtiger jaren, de
economische lente, die nieuwe geluiden wekte overal, is ook een factor, die niet
buiten rekening mag worden gelaten. Die nieuwe welvaart is het, die vooral den
Nederlander daar zoo sterk treft, omdat deze rijkdom zich niet schaamt voor zijn
geld, ja, alleen door zijn contact met een oude beschaving wordt behoed voor
parvenuïsme. De traditie had een geweldigen stoot te doorstaan, toen de
nieuwlichters op literair en artistiek gebied, in kerk en school daar hun '80 beleefden,
in de dagen toen Strindberg zijn kleine vertellingen schreef en Carl Larsson zijn
eerste aquarellen onder het publiek bracht.

ATELIER-IDYLLE, PASTEL

1885. (NATIONAL MUSEUM, STOCKHOLM).

In Carl Larssons ontwikkeling speelt dit Zweden een rol, dat hier en daar iets
verraadt van den geest van den quattrocento, waar men reminiscenties vindt ook
aan onze gouden eeuw, dat Zweden, dat verzinnebeeld zijn kon door den
Dresdenschen Rembrandt, den beker hoog geheven in de eene hand, de andere
met een min of meer wulpsch gebaar om de heupen van de jonge Saskia op zijn
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knie, de kostbare pracht van haar costuum wedijverend met de zwierigheid van het
zijne.
Daar zijn andere invloeden, waarop ge stuit bij een onderzoek naar den oorsprong
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van het werk van Carl Larsson. Toen ik verleden zomer in het mooie Sundborn met
den schilder in zijn bibliotheek zat en daar prachtige stalen van oude Japansche
kunst mocht bewonderen, toen werd mij plotseling een en ander duidelijk vooral in
de compositie van een aantal zijner oudere werken, dat noch Stockholm en de
mooie oude barok van Staden, noch Dalarne, noch hedendaagsch Zweden mij te
duiden had vermocht. Wellicht zouden hier naast de Japanners nog vermeld moeten
worden de stalen van volkskunst, die ge heel Zweden door in de boerenwoningen
treft. Carl Larsson zelf construeert een relatie tusschen deze kleur- en zinrijke,
hoezeer ook onbeholpen afbeeldingen en zijn werk. Ik kan hem, behalve wellicht
zoover de kleurensamenstelling betreft, niet volgen, maar dat zal wel gevolg zijn
van een gebrek aan oordeel, over deze volkskunst, die zuiver decoratief gedacht,
mij meer voor de protestantsche vroomheid en den kleurenzin van dit volk schijnt
te getuigen, dan voor hun vreugd aan verbeelden en uitbeelden.
Deze poging den schilder voor zoover dat aangaat te verklaren uit omstandigheden
van buiten, is gedoemd onvolledig te blijven. Maar ik zou een schromelijk verzuim
plegen, als ik niet twee namen nog noemde, die van een man en van een oord:
Albrecht Dürer en Grez par Nemours.
Dürer heeft meer nog dan de oude Japanners Carl Larsson geholpen bij zijn
pogingen zich de techniek van het teekenen te verwerven.
In Grez is hem het wonder geschied, dat het bosch van Fontainebleau aan zoo
velen verricht heeft.
Door dit alles en meer nog was de prachtige bodem bereid, waarop Carl Larssons
forsch talent de vruchten zou doen rijpen. Maar of de oogst zoo rijk en vol zou zijn
geworden zonder Karin?
Op mijn pogingen den schilder aan het praten te krijgen over zijn leven kreeg ik
ten antwoord: ‘van mijn leven weet ik zoo goed als niets, daar zijn de kinderen, die
kunnen u wel een en ander vertellen, of anders de Laurins in Stockholm, die weten
alles’. (aan Carl Laurin ben ik inderdaad grooten dank verschuldigd voor het
biografisch materiaal dezer kleine studie). ‘Ik weet alleen, dat ik tot de zeldzame
gelukkigen behoor, die de voor hen bestemde vrouw hebben gekregen. Die heb ik
nu zoo en zoovele jaren. Wat daarvoor ligt is de moeite niet waard!’
Wie iets van Larssons werk kent, kent Karin, deze merkwaardige vrouw, wier ziel
in volmaakt evenwicht te zijn schijnt, Larssons muze en de moeder zijner kinderen,
die in volkomen harmonie met de wereld en zich zelf aan het leven en de kunst van
haren ‘naieven ouden jongen’ een aandeel heeft gehad bijna zoo groot als dat van
den schilder zelf. Moederplichten heeft ze vervuld met moedervreugde, ook voor
zijn geesteskinderen.
Voordat Larsson Karin kende gistte het geweldig in hem. De jonge most was in
oproer. Momenten van superieure blijheid wisselden met buien van melancholische
vertwijfeling aan zich zelf en zijn kunst. De techniek, die Larsson zich had weten te
verwerven werd niet geleid door geconcentreerde kracht.
De jonge Carl, had, toen hij op school de allerelementairste kennis had opgedaan,
iets moeten bijdragen tot de inkomsten van het gezin, en zoo was hij als
leerling-retoucheur bij een fotograaf in dienst gekomen. Des avonds teekende hij
zoo'n beetje, totdat Richard Gustafsson, de redacteur van den K a s p e r eens een
teekening in handen kreeg, die Larsson gemaakt had voor een humoreske. Het pleit
zeer sterk voor Gustafsson, (en hoe fier hij daarop is, mocht ik dezen zomer nog
uit den mond van den ouden humorist vernemen) dat hij vermocht het talent van
den jongen man in deze zeer onbeholpen illustratie te ontdekken. In het begin
maakte Larsson de houtsneden voor het tijdschrift, daarnaast deed hij evenwel ook
eigen
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illustratief werk en daaruit bleek reeds terstond een eigenschap, die zich in het latere
werk van den kunstenaar nooit verloochend heeft: zijn vermogen de kinderziel te
verstaan. In het Nationalmuseum in Stockholm zag ik de illustraties, die hij had
geteekend voor de Zweedsche uitgave van Anderssens sprookjes. De techniek is
ook hier nog vaak houterig, maar naast den geest frappeert u hier bovenal de frissche
naiviteit, de gave om de dingen ongecompliceerd te zien, zoo tot het primitieve terug
te brengen, dat kinderen, daarvoor wel vreugdig begrip moesten hebben.
In die dagen begon den kunstenaar het bewustzijn te plagen, dat hij niet in
Stockholm mocht blijven, dat zijn talent waard was te worden ontwikkeld en dat die
ontwikkeling alleen mogelijk was door het zien van meer kunst dan Stockholm bieden
kon en in een andere omgeving.
Parijs lokte hem met geweldige macht, hij bewoog hemel en aarde om een
reisbeurs te krijgen. Maar niet ieder vermocht zoo wel als Gustafsson de
toekomstmogelijkheden in Larssons werk te ontdekken. Het was niet overtuigend
genoeg.
Hier zou ik een lang verhaal kunnen laten volgen, onder het motto ‘palma sub
pondere crescit’. Maar hoe zeldzaam zijn ze niet onder de kunstenaars, die zonder
een dergelijke periode, die hun energie moest stalen den moeizamen weg naar
boven vonden?
Larsson schilderde. Weet ge wat het onderwerp was van zijn eerste schilderij?
‘De dichter der vreugde zingt een lied voor de dalende zon’. Dat was reeds een
uiting van den echten Stockholmer, daarin was iets van dien geest, dien ik hierboven
trachtte te kenschetsen als niet geheel ongelijk aan dien van den quattrocento, iets
van de aanbidding der schoonheid als uiting van blijheid met een gezond zinnelijken
noot en veel romantische fantaisie.

GUSTAAF III BEZICHTIGT DE IN ITALIË GEKOCHTE BEELDHOUWWERKEN. FRESCO
(NATIONALMUSEUM, STOCKHOLM).

1896.

Die schilderij zou, zoo hoopte hij, hem gelegenheid geven op reis te gaan. Want
dat was de gedachte, die hem totaal beheerschte.
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Parijs zou hij zien, en het geld daartoe moest hij zelf verdienen met zijn werk. Hij
arbeidde verbazend veel in die dagen, hij werkte dikwijls verbazend slordig. De leus
was: verkoop wat ge maakt en maak zooveel ge maar kunt.
Maar langzamerhand begon hij te beseffen, dat Parijs alleen van waarde kon zijn
voor hem als er een basis was, waarop hij daar zou kunnen voortbouwen.
Kunstgeschiedenis en de routine van het teekenen,
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die kon hij althans zichzelf verwerven. Met een schier ongelooflijke volharding begon
hij gravures van Dürer te copieeren, lijntje voor lijntje, en niet eens, maar meermalen.
Toen hij vijf en twintig jaar was, kwam hij naar Parijs en reeds in datzelfde jaar
exposeerde hij er: ‘Amor Mercurius’. Het werk trok in hooge mate de aandacht
zoowel door de levendige kleur als door de hoogst eigenaardige opvatting. Maar
met bewondering was deze aandacht ook niet van verre verwant.
Hij moest constateeren, dat de wereld niet met een slag veroverd was, zooals hij
toch zoo vast had geloofd, als hij thuis lange winteravonden zich zat voor te bereiden
op zijn reis.

MIJN VADER OLOF LARSSON, SCHILDERIJ

1903. (GALERIE THIEL, STOCKHOLM).

Moedeloos keerde hij terug en illustreerde weer vlijtig. In die dagen ontstonden
o.a. de verluchtingen voor Tegners Avondmaals-kinderen. Dat was een groot succes.
Een succes, dat hem den moed en de middelen hergaf wederom uit te tijgen op de
verovering van de metropool der moderne kunst.
In 1880 stelde hij er weer ten toon. Maar ditmaal bleef zelfs de belangstelling uit.
Met wanhoop in het hart keerde hij - zooals hij thans meende voor goed - naar
Zweden terug al wist hij dan schilder te zijn, hij zou nu wel zijn geheele leven
gedoemd zijn illustrator te blijven. Van zijn werk uit deze periode zij vermeld de
teekeningenreeks voor Böghs Pelgrimstocht der waarheid. Als model voor den
vijand der leugen koos hij.... August Strindberg. Den Strindberg van 1880!
De omstandigheden kwamen hem te hulp.
Juist in die dagen waren de eerste symptomen te bespeuren van de onverwachte
welvaart, die tal van kunstlievenden in Zweden gelegenheid bood hun sociale
bewustzijn te uiten en zich zelf vreugde te verschaffen door krachtige ondersteuning
van de jonge Zweedsche kunst.
Ook Larsson vond zijn Maecenas, in Pontus Fürstenberg, een rijk koopman in
Gothenburg, wiens naam vereeuwigd is door de prachtige collectie Zweedsche
moderne kunst - ook enkele Fransche werken vindt men er - die hij verzamelde in
zijn paleis aan Södra Stora Hammgatan, een Hollandsch aandoend grachtje, dat

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

trouwens door de Hollandsche bouwmeesters der stad is gegraven. Het paleis
Fürstenberg is nu een
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VINGEROEFENINGEN, AQUAREL

1898. (COLLECTIE THORSTEN LAURIN, STOCKHOLM).

hotel, maar de collectie Fürstenberg vormt een belangrijk onderdeel van de voor
Zwedens moderne kunst meest representatieve schilderijenverzameling, die der
stad Gothenburg.
Daar hangt een van de allermerkwaardigste werken van Larsson: Pumporna (de
pompoenen) heet het en het is ontstaan in Grez bij Barbizon. Het is buitengewoon
lentelijk en zangerig werk, dat indrukken wekt, van de soort, zooals Jacques Perks
eerste sonetten vermochten te maken. Daar is een rythme in bijna meer van toon
dan van kleur, het licht is ontleed zonder uiteen te vallen. Het is als het voorjaar blij
en van diep ontroerend vermogen. Een ander werk uit diezelfde periode
‘Köksträdgarden’ (de moestuin) vindt ge in Stockholms Nationalmuseum, maar
hoewel dat wellicht nog iets lentelijker is van belofte, het is niet zoo muzikaal.
Als Carl Larsson het woord Grez uitspreekt, schijnt hij het te liefkoozen met zijn
stem. Grez, dit was een der meest glorieuze perioden van zijn leven. In Grez leerde
hij Karin kennen, zijn Karin, ‘boopis’, zooals hij haar noemt met een Homerisch
woord, de ‘koeoogige’. In Grez leerde hij te hopen op een toekomst, te gelooven
aan zijn kunst, en als hij sedert dien wederom uit het evenwicht dreigde te geraken,
als extatische momenten werden gevolgd door een periode van reactie, dan was
Karin daar om hem de verloren balans te doen hervinden.
De oudste afbeelding van Karin, die ik ken, hangt in het museum van Gothenburg.
Karin is daar bijfiguur. ‘De kleine Suzanne’ door haars moeders handen
vastgehouden op een rococostoel krijgt hier het meeste licht. Het doek, doet, zoolang
men daarvan de historie niet kent, hoogst eigenaardig aan. Het rammelt een weinig,
het verraadt in den achtergrond vooral ook in de kleur sporen van de oude
barokindrukken, en van den
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MODEL VOOR DEN SPIEGEL, AQUAREL

1898. (COLLECTIE ANDERS ZORN, MORA).
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invloed der Japanners, die nog niet zijn eigendom waren geworden. Daar is een
opmerkelijk verschil in de behandeling der beide figuren en van de rest der schilderij.
De schrijver Carl Larsson heldert het op. Hij had het kind geschilderd op een
fragment van een schilderij, dat hij in een moment van wanhoop had stukgesneden.
‘Een stuk’, zoo vertelt hij, ‘hield ik zelf. Als bitter aandenken. Onder andere was
daarop een rococostoel geschilderd. Daarop kladde ik het portret van het kleine
lachende wicht vastgehouden door zijn moeder. Zoo zette ik dit lichtende punt tegen
een achtergrond van zorg, als een uitdrukking van jubelend geluk’.
Uit hetzelfde jaar dateert de pastel ‘Atelier-idylle’ (pag. 163) in het Nationalmuseum
in Stockholm, die in hare uitnemende qualiteiten voor Larssons portretkunst
karakteristiek is. Typisch niet alleen om de psychologische behandeling van het
sujet, maar ook zuiver formeel om de wijze, waarop de figuur tegen den achtergrond
gezet is. Ik ken niet één portret van hem, waar angstvallig gezocht is naar een
achtergrond, die de valeurs van het eigenlijke portret zou moeten verhoogen. Steeds
krijgt ge den indruk van iets onopzettelijks.
In dit opzicht is ook de pastel geen uitzondering. Maar ik ken geen werk van
Larsson, dat getuigt van grooter liefde, dan dit portret der jonge moeder met haar
blonde baby. Wie ooit de groote oogen dezer Karin op zich heeft gevestigd gezien,
die kan zich niet onttrekken aan de bekoring van dit werk. Minstens een dozijn malen
ben ik uit de groote zaal der 19e-eeuwsche Zweden in het Nationalmuseum even
het Larsson-kabinet weer ingeloopen, om nog een de charme van dit werk te
ondergaan.
De vereering, waarmede een Raphaël zijn Sixtijnsche madonna schilderde is in
dit

ESBJöRN, AQUAREL

1904. (COLLECTIE BENEDICKS, UPPSOLA).

moderne werk. De vergelijking moge stout klinken en zeer stellig is Larssons werk
veel minder verheven, dan het doek, dat in de hoekzaal van het Dresdensche
museum u zoo vasthoudt, dat u het verlangen vergaat nog andere schilderijen te
zien, het is minder groot en het is op andere wijze pieus, maar het is ook minder
opzettelijk, directer, menschelijker, warmer, en iets, i e t s van de boeiende
schoonheid der Madonna is ook in dit werk, hoe zou anders, deze moderne,
Germaansche madonna vermogen ontroeringen door u te doen huiveren analoog
aan die door Raphaels werk gewekt?
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Daar is een bijna religieuze liefde, een ridderlijke teederheid in dit werk, die door
Larsson nergens is overtroffen en slechts zelden - bijvoorbeeld in ‘Karin genezend’
en ‘Achttien jaar’ - is geëvenaard. In Karins oogen is die rust, die Homerus aan
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de oogen van Pallas Athene toeschreef.
Kort na het ontstaan van dit werk ging Larsson naar Zweden terug, de techniek
van het schilderen in olieverf was het bijzondere onderwerp van zijn studie in het
met bloemen omgeven huisje boven op Södermalm met het uitzicht op de schepen,
die Saltsjön opvoeren of naar de stad kwamen. Geen stadsgerucht drong door tot
het atelier daar hoog op de granietrotsen. Daar bereikte den schilder de benoeming
tot leeraar aan de kunstschool met het Gothenburgsche museum verbonden, die
hem in nauwer contact nog tot Pontus Fürstenberg zou brengen.

ESBJöRN BIJ ZIJN APPELBOOM, AQUAREL

1905. (IN AMERIKAANSCH BEZIT).

De strijd om het bestaan was voor Larsson in die dagen reeds niet zoo fel meer,
nu had hij met Karins hulp zichzelf gevonden. Wat hem thans ontbrak was de
erkenning van zijn talent. Die vond hij allereerst en allermeest bij Fürstenberg. Dat
schaadde wel is waar voorloopig een weinig zijn roep bij anderen, want het
Zweedsche volk heeft bij al zijn liberalisme zich nog steeds niet kunnen bevrijden
van vooroordeelen tegen het Joodsche ras. Maar al schold men zijn kunst Joodsch,
in de toorn der Stockholmers over het feit, dat Fürstenberg er in slaagde dit talent
te verbinden aan Zwedens tweede stad, lag toch een zekere erkenning, zij het ook
onuitgesproken.
Dat die erkenning verdiend was, dat zijn kunnen steeds rijper was geworden, dat
bewijst ook de tryptiek, die hij in opdracht van zijn Maecenas in Parijs aan den linker
Seine-oever schilderde.
Op het oogenblik, in 't Gothenburgsche museum ziet men dit werk geenszins
onder de best mogelijke condities. Om het geheel te kunnen zien - het staat op een
podium met een zeer dichte balustrade daarom - moet men zoo dicht bij het werk
staan, dat men geen overzicht meer heeft, en dat althans van de schilderingen de
monumentaliteit schade lijdt.
Maar een verrassing is dit werk toch, een groote verrassing. Niet slechts, om de
keuze der drie momenten uit de historie der kunst: renaissance, rococo en moderne
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kunst, de drie perioden, die voor Zweden's bouwkunst van het grootste gewicht zijn
geweest en zijn, maar ook om de wijze van behande-
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HET BRUIDSMEISJE IN MOEILIJKHEID, (AQUARELLE

1906).

ling, om het meesterschap waarmede hier plastisch werk in organisch verband werd
gebracht met de drie doeken. Een verrassing zijn ze, omdat als men dit eerste
monumentale werk van Larsson ziet, men over den auteur geen moment in twijfel
zijn kan. Ik kende Larsson ook slechts uit zijn meest bekende aquarellen en een
enkel etsje, voordat ik in Zweden gelegenheid kreeg zijn werk te bestudeeren, ik
wist destijds niet eens, dat hij ooit fresco's had geschilderd en monumentaal werk
had gedaan, en hier was geen oogenblik twijfel mogelijk, naar de signatuur behoefde
men niet te zien, heel de opvatting, elke lijn verraadt de sterk geprononceerde
individualiteit, wiens stijl zijn eigendom is.
Deze tryptiek zou men wenschen te zien aan het einde van een ruim vertrek. Nu
klinken de krachtig decoratieve tonen iets te luid, de monumentale lijnen krijgen van
nabij gezien iets stars.
Dat geldt niet van de hoogreliefs in hout, welke, soepel gelijnd als ze zijn, het
vermogen verraden om ook in deze, voor hem geheel nieuwe, techniek sterke
indrukken om te zetten in kunst, die krachtige echo's van wat den auteur ontroerde,
wekt bij den beschouwer.
Naar Gothenburg teruggekeerd schilderde Larsson portretten en een serie als
secco wandschilderingen voor het trappenhuis van de meisjesschool in Gothenburg.
Daar frappeert wederom de zekerheid, waarmede momenten werden gekozen, die
voor de historie der Zweedsche vrouw van den oertijd tot op heden het meest
karakteristiek zijn, daar treft u weer het gemak, waarmede hij zich met weer nieuwe
middelen uit. Maar het meest verheugenswaard is hier toch zijn vermogen zich uit
te drukken voor kinderen zonder te doceeren, de rijpheid van zijn kunst, het
stijlgevoel, de veelzijdigheid, waarmede de figuren op de voor hare pe-
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KARIN BIJ DE LINNENKAST, AQUAREL

1906. (COLLECTIE THORSTEN LAURIN, STOCKHOLM).

rioden karakteristieke wijze zijn behandeld. De atmosfeer van de periode van
Zweden's politieke grootheid is in de schilderij van het meiske uit den tijd van Karel
XII, de geest van het rococo schijnt gematerialiseerd ginds, de heilige Birgitta,
Zweden's nationale heilige ademt vroomheid, Frederika Bremer kan de lezer van
hare boeken zich niet wel anders meer denken, dan zooals Larsson haar afbeeldde,
als hij dit werk kent. Maar de meest echte Larsson is de man, die de kinderen
afbeeldde, die om het hoekje van de deur der schooldirectrice kijken.
De lijdensgeschiedenis van Larsson's meest bekende fresco's, die van de hal
van het Stockholmsche Nationalmuseum, is even lang als voor den schilder eervol,
maar de verzoeking die in details over te vertellen aan de hand van Carl Laurins
gegevens zij weerstaan. Alleen één trekje. Toen aan Larsson zou worden
opgedragen een deel dezer fresco's te schilderen, weigerde hij. Een museum zoo
betoogde hij, geeft uit den aard der zaak zoo bonte en zoover uiteenloopende
indrukken, dat in het portaal althans als inleiding zoowel als de afsluitende en
samenvattende indruk één moet zijn, daarom komt het mij noodzakelijk voor, dat
deze fresco's door één man gemaakt worden. Wilt ge ze niet alle aan mij opdragen,
dan draag ze alle aan iemand anders op.
De idee aan deze schilderijenreeks ten grondslag gelegd had op zich zelf bij de
beoordeeling der cartons de jury terstond gepakt. Dit museum wil toonen alles, wat
Zweden op het gebied van kunst en kunstnijverheid vermocht en vermag. Kan men
zich daartoe beter inleiding denken dan deze, die heel de lijn der ontwikkeling van
de Zweedsche kunst vastlegt, al de namen brengt, waarom zich de geschiedenis
der Zweedsche kunst cristalliseert?
Daar is Taraval, de leider der schilderschool, waaruit de Zweedsche academie
zou voortkomen, met zijn leerlingen, daar is de
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noordsche Anacreon, Bellmann in het atelier van Zwedens grootsten beeldhouwer,
Sergel, terwijl deze de laatste hand legt aan het bekendste zijner werken: Amor en
Psyche, daar is de oud geworden Nicodemus Tessin, die met smartelijke berusting
de voltooiing van zijn levenswerk, het Stockholmsche paleis, overdraagt aan
Harleman, Gustaaf III, die de in Italie aangekochte sculpturen bewondert, diens
moeder Lovisa Ulrika, de zuster van Frederik den Groote, met graaf C.G. Tessin,
wier beider collecties de kern vormden van het tegenwoordige museum, Karel XII
in Ehrenstrahls atelier, kortom, daar is ieder, die voor de Zweedsche kunst
principieele beteekenis heeft.
De afbeelding van een dezer werken moge (pag. 166) van het forsch monumentale
karakter van dezen cyclus een denkbeeld geven, zij het ook een flauw, want de
valeurs van toon en van lijn, worden verhoogd door kleuren, die in hun levendige
kracht, zuiver decoratief gedacht, het werk geheel doen blijven in het kader, en de
architectonische structuur der hal derwijze ondersteunen, dat die nog voor de
schilderijen de aandacht vraagt.
Niet alle zijn ze even goed. De iets te ver doorgevoerde decoratieve idee schaadt
bij een der fresco's (Lovisa Ulrika in de bibliotheek van Drottingholm) den
monumentalen indruk, op een ander stoort een detail, omdat Carl Larssons vreugde
aan kleur hem heeft verleid tot een iets te veel.
Maar het mooiste en rijpste werk van dezen aard, dat ik van Carl Larsson ken is
voor mij zijn jongste. Het is eerst drie jaar oud en is aangebracht op de tweede
verdieping van het museum boven den ingang naar de schilderijenafdeeling: ‘Gustaaf
Wasa's intocht in Stockholm midzomeravond 1523’. Daarin is een blijheid als men
zich enkel denken kan in deze uitgelaten noordsche zomers met hun wonderbaarlijk
licht, dat niet sterft, maar hoogstens voor een paar uur slaapt, en daar is een
vorstelijkheid in den eenvoud, zoo grootsch, dat reeds dit werk den schilder
aanspraak zou geven op een plaats onder de grooten.
De geleding is prachtig. In het midden op de brug de koning op zijn forsche paard
alleen. Links, overschaduwd door een zware wolk, de burgers voor de poort, streng,
in hun eenvoud waardig, van het gewicht hunner zending doordrongen, en rechts
de ridders met wapperende vanen, tegen de blauwe lucht krachtig van toon, maar
tegelijk triumfantelijk en luchtig blij.
Dit werk heeft wederom iets zoo sterk persoonlijks, dat het evenmin als de fresco's
in de hal aanspraak maken kan op algemeene instemming. Zooals destijds een op
compromissen aangewezen veelhoofdige commissie rebelleerde, zoo is er ook na
de plaatsing van dit werk een hartstochtelijk debat gevoerd in de Zweedsche pers
over dit werk en nog is de strijd niet geheel verstomd.
Met een zekere voorliefde behandelt de schilder momenten uit de fiere
geschiedenis van zijn land. En het allernaast ligt hem de voor Zweden's artistieke
ontwikkeling zoo gewichtige periode van Gustaaf III, den kunstzinnige, aan het hart.
Zijn illustraties voor de gedichten van Anna Maria Lenngren zijn een apotheose voor
blij-levend Stockholm van die dagen.
Maar zijn fantaseerend divinatievermogen is niet beperkt tot wat was. De
frescoschilder wiens werk buiten zijn land nog zoo goed als onbekend is, weet ook
op ander terrein bewondering af te dwingen, de lunetten, die hij schilderde voor de
opera, de plafondschilderingen voor het Dramatiska Theater in de Zweedsche
hoofdstad zijn nieuwe bewijzen voor de veelzijdigheid van den man wiens stijlgevoel
en stijlvastheid hem veroorlooft zijn techniek aan te passen bij zijn onderwerpen.
Het volkslied hier schijnt getokkeld op een luit, de geboorte van het drama bejubelt
hij ginds met vol orkest.
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Ook Larsson's portretten zijn, behalve in Frankrijk, nog vrijwel onbekend buiten
zijn vaderland. Dat is trouwens niet het sterkste
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deel van zijn kunst. De portretten in Gothenburg en eenige andere, die ik in
particuliere verzamelingen zag, o.a. in de collectie van Lamm op Näsbygard, missen
herhaaldelijk dat overtuigend vermogen, dat zijn andere werk nooit mist. Er zijn
uitzonderingen. In de Galerie Thiel op Blockhusudden hangt een portret van Signe
Thiel, dat deze hooghartige vrouw in een heel mooi licht zet, en zoo, dat ge u terstond
laat overtuigen. In het National-museum vindt ge een portret van Selma Lagerlöf,
dat veel meer dan een persoonlijke kennis making met de beroemde ‘Dr. Selma’,
zooals hare boeren in Wermland haar noemen, de dichteres, die werd geïnspireerd
door de vaderlandsche sagen verklaart, zijn August Strindberg is niet veel minder
dan een openbaring voor wie dit raadsel na de lectuur zijner boeken raadsel bleef.
Larsson daalt veel dieper af in de ziel van beide grootste contemporaine Zweedsche
letterkundigen, dan men met de middelen, die hun werken daartoe bieden vermag.
Hij ontleedt hen, maar daar is niets van die onbarmhartige vivisectie op de ziel in
dit werk, dat vele knappe portretten zoo moeilijk te apprecieeren maakt. Hij wil
verklaren en stelt daarbij zijn eigen vermogen te verstaan en te waardeeren in het
licht.
De behandeling dezer portretten verraadt dezelfde stoere zekerheid, dezelfde
gracieuse zorgvuldigheid, die hoofdkenmerk zijn van Larsson's etsen. Daar is de
volgeling van Dürer op zijn best. Deze techniek geeft hem gelegenheid tot fijnheden,
die ook na zijn allerbeste illustratieve werk (men zie de teekeningen, waardoor Elias
Schlettstedts brave-Hendrik-poezie wordt verguitigd, de glorieus, fantastische
illustraties in zepia voor V. Rydbergs Singoalla in het boek of in het Gothenburgsche
museum) nog een vreugdige verrassing zijn en ze geeft den gevoeligen kunstenaar
gelegenheid tot een detailleering nog liefdevoller en verder doorgevoerd dan in zijn
beste aquarellen.

ROUGE ET NOIR, AQUAREL

1906.

Ik denk hier zeer in het bijzonder aan een klein etsje: ‘Graciella vraagt, of zij kan
dienen als model’ (Parijs 1888) een klein meiske in hulpelooze naaktheid, die nog
relief krijgt door het smalle zwarte fluweeltje om den hals, een werkje, dat
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onbarmhartig zijn zou in zijn verisme, als niet de hulpeloosheid van het kind allereerst
de aandacht vroeg.
Ja, Larsson's naakt, dat is wederom een onderwerp van strijd in Zweden. Een
van zijn allerbeste (pag. 169) hangt bij Anders
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Zorn in Mora. Daar op Zorns eigen terrein frappeert u nog sterker dan elders de
tegenstelling tusschen de beide grootsten onder de levende Zweedsche schilders.
Van Zorn's naaktfiguren heeft de Berlijnsche censor verleden jaar overbodigerwijze
een aantal reproducties geconfiskeerd, maar zelfs deze censor had den moed niet,
een teekening van Larsson, die door de

DE VRIEND VAN ONS MEISJE, AQUAREL

1910.

douane voor onzedelijk gehouden werd, aan het verkeer te onttrekken.
De kleur van het vleesch is bij beiden subliem, daar is iets heel donzigs in als op
vlindervleugels en bloembladen. Maar in Larsson's werk is tegelijk een element van
ridderlijken eerbied, dien ik door vurige bewonderaars van Zorn Don Quichotterie
heb hooren noemen.
Ten onrechte, daarvoor is het veel te echt, daarvoor is Larsson te gezond bij alle
sensitiviteit. Het sterkst frappeert u het verschil bij een vergelijking van beider
naaktfiguren in open lucht en licht. Zorn's plastisch vermogen is ongetwijfeld grooter,
zijn penseel is breeder, de rhytmische ‘Schuring’ in zijn werk is krachtiger, maar zijn
vreugde aan naakt is niet zelden meer mannelijk dan aesthetisch. Larsson's plein
air naakten zijn gelukkig allerminst gezien door een geslachtsloozen, maar dezelfde
censor, die ginds een sterker erotischen dan artistieken indruk verwachtte, gaf zich
hier gewonnen, omdat bij Larsson's werk die bewering eenvoudig onhoudbaar was.
Daar is in dit werk bij alle gezonde zinnelijkheid een element van een - bijna
kinderlijke - onschuld, en dat is, hoe vreemd het klinken moge, dezelfde indruk, dien
ge opdoet, als ge voor het eerst tegenover dezen man zit. Hij is veel dichter bij de
zestig dan bij de vijftig nu, een forsch omlijnde persoonlijkheid, kloek van statuur,
physiek stel-
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lig niet heel jong meer, deze stoere, blonde, levendig gebarende. Maar achter zijn
lorgnet blinken een paar oogen, die u even verlegen maken, want daarin is iets heel
verrassends.
‘Een naieven ouden jongen’ noemt Karin hem zonder een zweem van ironie.
Inderdaad, daar moet iets heel reins in dezen man zijn, iets zonnig-onschuldigs,
hoe zou anders de schroom te verklaren zijn, die u bevangt, als ge tegenover dezen
man zit en die zich enkel laat vergelijken met den indruk van iets heel teers, dat in
zijn natuurlijkheid

CARTON VOOR GUSTAAF WASA'S INTOCHT IN STOCKHOLM,
STOCKHOLM).

1908 FRESCO. (NATIONALMUSEUM,

een krachtig schild heeft, dien een kind te wekken vermag.
Carl Larsson's leven is lang genoeg geweest en bewogen genoeg, om hem te
doen kennis maken met ‘de laagste zelfzucht, allerlei bedrog en menschelijke
erbarmelijkheid’, maar hij heeft, geholpen door Karin, zijn reine menschelijkheid
gered.
En het zijn dus uit den aard der zaak die kunstwerken van Larsson, die het meest
als document humain mogen gelden, die het allermeest de aandacht verdienen.
Deze verfrisschende mensch is in zijn relaties tot anderen een nog merkwaardiger
verschijnsel dan zijn kunst, bijna schreef ik een nog grooter wonder dan zijn kunst.
En als document humain, als uiting van den levenskunstenaar Carl Larsson is
het merkwaardigst, wat hij met penseel en pen op dichterlijke wijze verhaalt van
zich zelf en Sundborn, deze bron van gezondheid, van zijn relatie tot zijn ouders,
tot Karin, tot zijn kinderen, tot zijn verdere omgeving. Als uitingen van dezen
bewonderenswaardige en benijdenswaardige, die het evangelie predikt van een
blijheid, die ‘het riskeert, glimlachend met kalme gewisheid in ieder verborgen hoekje
van de natuur te speuren!’ Immers daarom geldt in het bijzonder van dezen man,
wat Homerus zeide van den arts. Πολλῶν ἀντάξιος ἀλλῶν!
Het voornaamste van dit werk is gepubliceerd in de bundels ‘Ett Hem’ (een thuis),
‘Larssons’, (het Duitsche ‘Haus in der Sonne’ is een bloemlezing uit deze twee) ‘At
Solsidan’, ‘Spadarfvet’.
‘Ik ben als Chronos’, zeide met een kinderlijk blijen lach om zijn eigen grapje Carl
Larsson, ‘ik leef van mijn kinderen’. En deze kinderen zijn evenals Karin ieder bekend,
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die iets van het werk van den schilder kent.
Het eerste werk (met uitzondering der reeds vermelde ‘Lilla Suzanne’ en
Atelier-idylle’) dat in deze categorie behoort, staat geschilderd op den buitenmuur
van Sundborn boven de brandspuitkast: Suzanne, die nu reeds zelf een getrouwde
dame is Ulf, Pontus en Lisbeth, het kwartet der oudsten.
‘De mina’, met welk een liefdevollen trots heeft Carl Larsson dat gezegd van de
schilderij in de villa van Thorsten Laurin op Djurgården (bl. 165), waarom heen de
hal van het huis gebouwd schijnt; hetzelfde viertal nu met Karin, die nadenkend het
hoofd steunt op den linkerhand, en op den achtergrond ‘het huis in de zon’ met ‘de
groote berk’, die over het huis heenkijkt tegen de zwierige lucht, die koepelt over
het landschap vol zon en zomer.
Maar het groote geheim van deze schilderij is niet de meesterschap, die een
ietwat gekunsteld detail der compositie doet vergeten, het is de blijde liefde van den
schilder voor ‘de zijnen’, voor zijn leven, zijn lot, zijn land.
En dezelfde innige relatie vindt ge overal met dezelfde openhartigheid toegegeven,
waar hij zijn vader en zijn moeder monumentjes van dankbaarheid zet in zijn werk,
waar hij zijn kinderen waarneemt en bovenal als hij getuigt van zijn bijna religieuse
liefde voor Karin.
Of hij u brengt in de slaapkamer der kleine meisjes, of Esbjörn, den Benjamin, bij
zijn appelboom vertoont (bl. 171), of hij Karin neerzet onder ijle berken in het
glorieuse zomerlicht of in huis bij den arbeid (bl. 173), of hij Lisbeth afbeeldt als de
booze prinses in den blauwen vogel (Kopenhagen heeft deze aquarel aangekocht
voor het museum) of met de kinderen krabben gaat visschen, overal wordt ge
allereerst getroffen door deze relatie tusschen den schilder en zijn sujet, door de
liefde, waarmede het werk is gedaan.
Wat het mooiste is zijner talrijke aquarellen? Dat is een moeilijk te beantwoorden
vraag, het hangt van uw eigen stemming veelal af, het dankbare ‘Karin genezend’
is een juweel van sentiment, ‘achttien jaren’ wedijvert daarmede. Brita boven op het
hoofd van haren vader. - Brita is nu een bijna volwassen jonge dame, die met haars
vaders gasten in het Duitsch converseert - is een van de meest humoristische
wellicht, maar zonnig en geestig zijn ze allemaal.
Ja, daar is er niet een onder deze werken, die niet aandoet als zonneschijn, of
ze nu om hun humor u een glimlach op de lippen brengen, of verbazen door het
diepe begrip van de kinderziel, dat daaruit spreekt, een begrip, dat elk zuchtje,
waardoor het vlak hunner psyche in beginging komt, weet te duiden, of ze u ontroeren
door de emotie, die er in natrilt of het geluk doen meegevoelen, dat er jubelt in de
ziel van dezen nobele, of ze eerbied afdwingen voor het sentiment, dat ze uiten,
dan wel voor de technische meesterschap, waarmee ze dat uiten, of ze vertellen
van het leven rondom den schilder of van de echo's, die dit leven in hem wekt.
Daar ligt het groote geheim van Carl Larsson's leven, en van zijn kunst, daar ligt
ook de verklaring van de eigenaardige betrekking, die er bestaat tusschen zijn werk
en de gelukkige bezitters daarvan. Zijn werk toonen ze u op andere manier dan
ander, wellicht grooter werk, met een ander soort van bezittertrots, als iets, waartoe
ze in andere relatie staan, dan tot andere schilderijen.
Meer dan de echt artistieke energie, waarmede deze kunstenaar zijn naam met
een klank heeft weten te vullen, die de geheele beschaafde wereld over gehoord
wordt, meer dan zijn geniaal meesterschap over de techniek, zijn het de rein
menschelijke eigenschappen van dezen edelen uitzonderingsmensch, die hem de
harten heeft doen verwerven van heel Zweden, die hem vrienden won, hem en
Karin en den kinderen, waar zijn werk wordt gekend.
B e r l i j n 1912.
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PLAAT

6. VENETIAANSCH GLASWERK MET DIERFIGUREN.

Venetiaansch glaswerk,
door J.E. Jasper.
Wie kent ze niet, die luchtige, krullige, ranke voorwerpen van Venetiaansch glas,
die teere, fijne, zachtkleurige, wonderlijk versierde, excentriek lijnige vazen, die zoo
volkomen de broosheid en de breekbaarheid aanduiden van het materiaal, waarvan
ze gemaakt zijn!? Nooit is mij het allerfragielste, dat de Venetiaansche glasblazer
met de beoefening van zijn kunst bereiken kan, zoo duidelijk voorgekomen als in
het interessante, speciale museum van Murano, waar zich onder de verzameling
glaswerken uit ouden en tegenwoordigen tijd een groote bokaal bevindt, op
veervormig voetstuk. Een zacht stootje tegen de vitrine, waarin dit product van het
merkwaardige bedrijf als curiosum is opgenomen, doet het heen en weer neigen
als een bloem aan langen stengel.
Eeuwen reeds bestaat de glasindustrie van Venetië en omstreken. Haar
vermaardheid heeft zij te danken aan de immer strikt doorgevoerde, logische
opvatting der bekwame arbeiders, dat het voorwerp in vorm en versiering geheel
dient overeen te stemmen met de eigenschappen van de grondstof. De techniek
plooide zich hiernaar, bleef, op enkele uitzonderingen na, vrij van het streven, om
gedwongen vormen te verkrijgen, die niet aan het glas eigen zijn, en hield zuiver
verband met de noodzakelijkheid, om het half liquide smeltsel te behandelen, zooals
dit zich in zijn gloeiing en geleidelijke afkoeling voordoet. Zij ontwikkelde de
bekwaamheid, om nieuwe variaties en combinaties te bedenken, en de geniale
vondsten, die gedaan zijn, om met behoud van het eenvoudige beginsel tot
behandeling van het materiaal naar diens stereotiepe eigenschappen, de sierkracht
der verkregen resultaten te verhoogen, duiden op den enormen vooruitgang van
de Venetiaansche glasindustrie, welke om en bij Murano haar centrum heeft.
Blijkens het bericht van Zanetti (Guida di Murano e delle celebri sue fornaci vitrarie)
waren er reeds in het begin der 11e eeuw te Venetië winkeliers, die voor den afzet
van glasproducten zorgden. In het begin der 13e eeuw bloeide de glasindustrie ook
*)
te Murano; in 1400 had zij er een groote ontwikkelingshoogte bereikt .

*)

Daarmede komt minder goed overeen hetgeen Edouard Garnier in zijn Histoire de la verrerie
et de l'émaillerie schrijft, n.l., dat, hoewel de glasindustrie van Murano naar alle
waarschijnlijkheid uit het Oosten, Egypte, Syrië, of door Grieken van Constantinopel reeds
vroeg is ingevoerd, haar hoogste bloei onmogelijk reeds in de 14e eeuw geweest kan zijn,
daar de oudste geëmailleerde glazen - met zekerheid van Venetië afkomstig - eerst in het
begin van de 15e eeuw vervaardigd moeten zijn.
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Marin schrijft er van in zijn Histoire civile et politique du commerce des Vénitiens:
‘La verrerie a été de tout temps ce que le gouvernement avait de plus précieux; une
infinité de mesures ont été prises pour en augmenter, pour en perfectionner les
travaux, et pour en avoir autant que possible un débit exclusif dans les pays voisins,
comme dans les contrées les plus lointaines.’ De glaskunstnijverheid is geheel
gebaseerd op het werk met geoefend oog, de geoefende hand en het evenwichtige
kunstgevoel. Geen andere werktuigen zijn in de ateliers der glasblazers aanwezig,
dan de traditioneele pijp, waarmee de eerste ronding geblazen wordt, een stel
leesten voor de betere modelleering, en eenige groote en kleine tangen, waarmee
de te bevestigen, nog gloeiende aanhangselen worden aangevat, de sculpturale
versieringen met een nooit falende routine worden gevormd in de korte spanne tijds,
dat de grondstof zich behandelen laat. De Muranosche nijvere, opgegroeid in zijn
kunstvak, dat hij van jongs-af beoefent, is te vergelijken met een snel-modelleur en
heeft zijn uitmuntende vingervaardigheid overgebracht op zijn tangen. De
omstandigheden hebben dit voor hem noodzakelijk gemaakt. De tangen doen met
de roodverhitte grondstof, wat de vingers van den modelleur doen met smeuige
kleisubstantie.
De oven levert den glasblazer niet meer dan het gesmolten glas van verschillende
samenstelling en kleuren uit de verschillende ovenvakken en -bakken. Tot de
combinatie der kleuren, tot het verkrijgen van bekoorlijken vorm en ranke versiering
kan hij komen, wanneer hij de tangen- en leesten-techniek zoodanig machtig is, dat
hij deze in haar toepassing even vlug doet zijn, als de grondstof in bekoeling verstijft
en verhardt. En inderdaad, Muranosche glaskunstenaars kunnen op dit gebied
wondere dingen vertoonen, leuke staaltjes geven van knap-artistiek snelheidswerk.

PLAAT

1. OUD-VENETIAANSCH DRINKGLAS, (MUSEUM VAN KUNSTNIJVERHEID TE HAARLEM).

Zoodra elk versierings-détail in twee, drie malen gevormd moet worden, is het
begrijpelijk, dat er iets onnatuurlijk-verwrongens in komt. De eerste karakteristieke
plooi, met de vormtang geknepen, vervaagt, verslapt, wanneer het stuk opnieuw
den oven in moet, om de vervolgbewerking te ondergaan. Juist omdat de Muranosche
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nijveren hun handigheid zóóver hebben weten op te voeren, dat zij elke versiering
in één onafgebroken beweging afmaken, verkrijgt het voortbrengsel zekere
luchtigheid en rankheid. Zij werken nooit in vervolgen. Elk sierstuk met al zijn
bewegingen, plooien, groeven, kartelingen, aanhangselen
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is juist klaar, als de stolling de verdere behandeling belet; elk sierstuk draagt daardoor
het karakter van het vief-zekere en precies-rake, waarmee de bedachte vorm is
uitgevoerd. De arbeid kan soms komisch zijn in zijn vlug op elkaar volgende stadia.
De gedaante ontpopt zich lenigjes uit het plakje gesmolten glas, dat tusschen de
tangvlakten rekt, krimpt, buigt, verslapt als een stuk week was, hetwelk door vele
vingers haastig bekneed wordt. Dan verstart het materiaal en blijft een stijf geworden
voorwerp over, dat in zijn transparante kleurigheid en zijn eerste soepelheidsvormen
een charmante proeve is van den juist berekenden arbeid des glaskunstenaars.
Want deze moet in twee opzichten berekening toepassen, al gaat hem dit gemakkelijk
af. Eerstens moet de behandeling geheel geëindigd zijn op het moment, dat er door
weekheid van materiaal geen vormwijziging meer kan ontstaan, en ten tweede
dienen de juiste hulpmiddeltjes aangewend te worden, opdat door rekken,
samendrukken, buigen en plooien een aaneengesloten, snelle overgang van vormen
tot de juiste gedaante wordt in acht genomen. Aan degenen, die de Muranosche
ateliers bezoeken, demonstreert de kunstnijvere die berekeningsvaardigheid en het
groote gemak van het knedingswerk met tangen, door uit een gloeiende glasmassa,
versch uit den oven, binnen een twintigtal seconden een naieve dierfiguur te
*)
modelleeren . Het technische bezwaar, om van een gloeiende stof met
gebruikmaking van tangen in een zoo korten tijd iets toonbaars te verkrijgen, lijkt
dan tot een minimum
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gereduceerd. Terecht schrijft daarom Pieter d'Hondt in zijn werk: Vénise, l'art de la
verrerie het navolgende: ‘Le mérite de la fabrication vénitienne consiste, selon nous,
dans une légèreté extraordinaire, due à la grande facilité, avec laquelle la matière,
à l'état pâteux, se prête aux travaux les plus délicats. Les verres vénitiens ne
possèdent certainement ni l'éclat, ni la pureté, ni la franchise des couleurs de cristaux
modernes, avec lesquels, du reste, ils n'offrent pas de points de comparaison; mais
*)

Het zijn zulke glazen dierfiguren, die in de 16e eeuw in een groot deel van Europa ingevoerd
en als drinkkelken gebruikt werden (Essay des merveilles de nature et des plus nobles artifices,
par Réné Francoys).
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ils présentent une légèreté de forme, une originalité, un cachet artistique spécial,
qui leur donne un charme indéniable.’
Harmonie niet alleen in vorm en materiaal, maar tevens ook in versiering en
kleuren!
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Zoo stelt plaat 1 een oud-Venetiaansch drinkglas voor, van een statige lijn. Met de
sierbollen van het handvat brengen de eigenaardige verbindingen daartusschen,
hier lichtgroen genomen, een blije afwisseling in het gestrekte van de hoogte. Die
lichtgroene staafjes vormen een versiering, welke rap en knap in enkele seconden
aangebracht moet zijn, en waarin zoo klaar de smeuigheid van de grondstof te zien
is. Lichtgroen zijn ook die kleine, ranke relieffiguurtjes van het glaslichaam, figuurtjes,
die opgelegd, opgekleefd, uit de tang van den glasblazer gesmolten zijn. Zit door
dat alles niet het karakter van teerheid en broosheid in het voorwerp en voelt men
als 't ware, ook zonder dit glas tusschen de vingers te nemen, er de lichtheid niet
van!?

PLAAT
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Zelfs wanneer het voorwerp is opgebouwd van verschillende onderdeelen, als
waaruit de Venetiaansche lichtkronen, die decoratieve pronkstukken van vorstelijke
zalen, bestaan, treft men bijna altijd de sierlijke lijn in het behaaglijk-aandoende
ensemble. De staande luchter van plaat 2 bevat een middendeel, dat in vorm en
versiering ongeveer gelijk is aan de meer voorkomende hangende kroon; hier zijn
de bloemen en bloemknoppen van een licht kobaltblauwe kleur, en in dezelfde
buiging als de gekartelde armen ontspringen de bladeren uit de breede vaas, die
luchtigjes door het samengestelde handvat omhoog gehouden wordt.
Hoe eenvoudig daarbij de vaas van plaat 3 afsteekt, de vorm ervan is niet minder
mooi. De zware buikigheid in het vat verdwijnt door de aangebrachte gleuven,
resultaten van het beperken der door het blazen teweeggebrachte zwelling, lost
zich op in den coquetten tulpvorm van den hals.
Hierdoor en ook door plaat 4 verduidelijkt zich het streven van den Venetiaanschen
glasblazer, n.l. om door enkele zoo juist en mooi aangebrachte bijzonderheden,
aanhangselen, ornamenten, den indruk van het omvangrijke, dat met de bestemming
van het voorwerp eenigszins in verband staat, weg te nemen en daardoor het luchtige
cachet te herstellen. Enkel die gleuven, dat eenvoudige bandje om den hals, die
opening als van bloemkelk - ongedwongen combinatie van versieringsgedachten -
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brengen in het voorwerp van plaat 3 weer het fragiele, dat door de breede ronding
van het forsch uitgeblazen vaaslichaam verstoord dreigde te worden.
De vaas van plaat 4 met haar trechtervormig bovenstuk, van omvangslijn even
groot als het bolvormige vat, zou misschien onrustig, onevenwichtig, onlogisch van
vorm, zijn, den indruk van topzwaarheid doen ontstaan, indien niet die krullige,
kartelige, fijne verbindingen tusschen bol en hals waren aangebracht. Het door de
blaastechniek ontstane euvel was hier gauw gezien, en even gauw door
gebruikmaking van nieuw materiaal en van de boetseertang verholpen.
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Zulk werk, dat, hoe ook de vorm van ieder voorwerp moge uitvallen, altijd berekend
is op het eindeffect van ensemble-gratie, krijgt in zijn ganschen aard het
prettig-luchtige, het dadelijk-rake van artistieke Schwung. Het wordt als spelend,
schertsend uitgevoerd, het kan luimig wezen van rappen zwier, het toont vaak zijn
humoristische kantjes, het levert technische bravoure-stukjes. Wat anders te zeggen
van de vaas, die op plaat 5 is afgebeeld, en waarvan de hals uit vier in vorm aan
het lichaam gelijke en in afmeting naar boven afnemende ringen is opgebouwd, die
grappig vief met S-vormig geboetseerde aanhechtselen van doorzichtig, ongekleurd
glas vermooid zijn! Wat anders ook te zeggen van de bloemenschalen van plaat 6
(bl. 179), waarvan de handvatsels en aangelaschte versierselen de figuren van een
gevleugeld paard, van vogels, zeepaardjes, van een draak, enz. weergeven!
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Bijzondere vormen worden ook wel eens aan de ziel van het Venetiaansche
glaswerk gegeven. Banden worden opgebracht als imitatie van dradenvlechting,
gelijk men b.v. ziet op de vaas van plaat 4. Niet alleen gleuven als in de vaas van
plaat 3, maar ook door het gebruik van bijzondere instrumenten ontstane deuken,
afplattingen treft men soms in den bol van het Venetiaansche vaatwerk aan. De
bloemenhouder krijgt een knik in den langen hals, toont de opening naar voren, lijkt
dan zelf op een aan gebogen stengel prijkende bloem van glas. Bij de
reukwaterflesschen vindt men het technisch gespeel in tal van origineele vormen
uitgedrukt; er zijn er, waarvan de bol geleidelijk tot een lange, dunne sproeierpijp
overgaat, of die vormen van vruchten hebben. Opgekleefde, aangelaschte
versieringen, die immer de kneedbaarheid van de warme, stollende stof aangeven,
varieeren tusschen regelmatig over een vlak verspreide bobbels en ingewikkelde,
gestyleerde dierfiguren.
Het glasblazerskunstvak, in zijn allereenvoudigst en soberst genre, levert het
ongekleurde, doorzichtige vaatwerk, dat artistiek kan zijn door vorm alleen. Het
Muranosche bedrijf richtte zich eerst naar het verslanken van dien vorm door het
aanbrengen van soepelkrullige versieringen, en ontwikkelde daardoor den knappen,
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speciaal-sculpturalen zin der arbeiders. Toen kreeg het glas een egale kleur. De
verfijning ging verder; het streven naar het doen ontstaan van het vroolijke effect
van polychroom glaswerk had de uitvinding van het Venetiaansche murine tot gevolg,
dat, aanvankelijk tot groote, wondere kralen verwerkt, later ook op vaatwerk
toegepast werd.
Murine is het resultaat eener vernuftige samenvoeging van kleuren op één en
het-
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zelfde voorwerp. De eerste massa, die aan de pijp uit den oven opgehaald en op
het steenen aanbeeld tot cylinder uitgerold wordt, vormt de kern van deze typische
zelfstandigheid. Om die kern wordt uit den oven een laag van ander gekleurd glas
opgehaald. De cylinder van de gloeiende, kneedbare glasmassa wordt in de leest
gezet, die de beide lagen in elkaar doet overgaan tot een ensemble, al naar gelang
van de leest geribd, gewelfd, gestippeld of gedoornd. Een derde laag ander gekleurd
glas wordt opgebracht. Telkens, bij elke laag, die een lokale kleur zal aanbrengen
in het samengesmolten geheel, wordt die kleur systematisch in het glaslichaam
verspreid, hetzij door de wringing in de leest, of door schroefvormig verdraaien,
inslaan, dubbelvouwing, verbuiging van den gesmolten glasklomp. Wàt al variatie
kan niet aangebracht worden in de behandeling, telkens nadat het smeltsel met een
ander soort glas overdekt is! De gloeiende bol aan de pijp bevat soms 10 à 12 over
elkaar liggende lagen, die bijna elk de bijzondere kleurverspreidingsbewerking
hebben ondergaan met leest en tangen. Hij wordt ten slotte uitgetrokken, tot de
verlangde diameter bereikt is; hij geeft de lange murine staaf, die overal op doorsnede
dezelfde kleurige, als ingebakken teekening te zien geeft en in kleine stukken
gebroken wordt, het merkwaardige murine materiaal voor het polychrome vaatwerk.
Wordt de glasbol na zijn eindbewerking eerst van een holte voorzien en daarna
uitgetrokken, dan verkrijgt men natuurlijk een holle, dunne staaf, die, in stukjes, de
*)
murine-kralen opleveren . Om de scherpe randen hiervan af te ronden, worden zij
opgevuld met een soort vuurvaste kleideeg en in een ronden
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bak gegloeid, die voortdurend in wenteling is; de randen smelten zich dan van zelf
alle scherpheid en hoekigheid af, terwijl door de opvulling met vuurvaste kleideeg,
dat zich tot een later gemakkelijk weg te wannen pulver laat bakken, de holte in elke
kraal blijft bestaan. Ten slotte moet de glans der kralen weggenomen, de dofheid
teweeggebracht worden, die het grillige kleurengespeel aan de oppervlakte beter
*)

In de fabrieken voor de gewone, ongekleurde, of egaal-gekleurde rijg-kralen (marghéritines)
worden de uitgetrokken glaspijpen machinaal tot kleine stukjes gekapt, die later op diameter
gesorteerd worden.
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doet uitkomen. Procédé van slechts enkele minuten door de inwerking van het
†)
fluoorwaterstof-zuur , waarin die kleine versieringsvoorwerpjes gedurende die korte
poos ondergedompeld blijven.
Het murine-patroon is volstrekt niet het resultaat van techniek-grillen, gelijk deze
vooral bij het werk met hooge oven-tem-

†)

De uitvinding hiervan door zekeren Schule dateert van ongeveer 1770.
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peraturen zich soms verrassend kunnen voordoen. Het kan, hoe ingewikkeld men
het ook ontwerpe, systematisch-nauwkeurig berekend worden. In de vorige eeuw
is men met die bijzondere berekening al heel ver gekomen. Door bijeensmelting
van allerlei glazen pijpjes in verschillende kleuren wist men portretten, landschappen
in één cylindrische glasmassa op te nemen, die uitgetrokken werd tot meterslange
staaf, waarin overal op dwarsdoorsnede de door rekking verkleinde teekening zich
vertoonde. In platte schijfjes gebroken, leverde zoo'n staaf met een samengestelde
kern de duizenden, op kleurige cameëen gelijkende sieraadjes op, welke b.v. veel
tot medaljonvulsel gebruikt werden. Het Muranosche museum bevat ettelijke van
die mirakuleuze murine-juweeltjes, die eigenlijk meer als technische wonderen, dan
als proeven van hooge kunst te beschouwen zijn. De behandeling van het glas, de
logische profiteering van de eigenschappen dezer stof bereiken hierdoor zekere
volledigheid, en vernuftig is zeker het bedachte middel, om een gekleurde teekening
van glas in het groot samen te stellen, en die, met profiteering van de rekbaarheid
van het materiaal, door de staaftrekking te doen verkleinen. Die verkleining is voort
te zetten tot zoover als men zelf verkiest. Tot draad of haar kan de gloeiende glasprop
worden uitgedijd. Er zijn in het reeds genoemde museum kleine, precieuze
murine-stukjes, die gediend hebben als ringzetsel en waarop het miniatuur-portret
of landschap eerst onder een vergrootglas duidelijk te herkennen is.
De connecties, die Venetië in oude tijden had met het Oosten, had waarschijnlijk
tot gevolg, dat reeds in het verre verleden de murine kralen bij groote hoeveelheden
een

PLAAT 7. OUD-VENETIAANSCHE KAN MET MURINEPATROON, (MUSEUM VAN KUNSTNIJVERHEID TE
HAARLEM).

weg vonden naar de landen, waar dat artikel den inboorling de deelen leverde van
gemakkelijk samen te stellen sieraden. Het technische vindsel met zijn levendige
kleureffecten werd ook voor Westersche landen toegepast, en wel op luxevaatwerk.
Zoo eenvoudig als die toepassing is, zoo wonderlijk kunnen er de resultaten van
zijn. De vooraf plaats hebbende bereiding en de artistieke keuze van de murine
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schijfjes, met het aaneengesmolten vlak waarvan de half geblazen vaasvorm wordt
bekleed, doen eigenlijk het voornaamste, om een sierlijk voorwerp te doen ontstaan.
Bij het gereed blazen van den gloeienden voorvorm dijen de murine-patroontjes
zich uit, vloeien zij hier en daar in elkaar over, loopen zij af en leveren zij de
gecompliceerde kleurenteekening, het mille fiori, het duizend-bloemenmotief, dat
het Venetiaansche glaswerk van dezen aard kenmerkt. Ook hieraan wordt evenals
aan de murine kralen de ietwat versoberende oppervlakte-matheid ge-
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geven door de onderdompeling in het fluoor bevattende vocht. De kan, voorgesteld
door plaat 7, en rijzig van vorm, ook door de eigenaardige, gerekte lip bij de opening,
is op dergelijke wijze versierd. Minder sober dan het oude murine-patroon, dat hier
is aangegeven, is het eigenlijke mille fiori van de moderne schenkkan van plaat 8,
motief, dat ontstaan is door een minder systematische, vrijere rangschikking van
murine stukjes, waarvan de teekening in hals en handvat van het voorwerp verwazigt
en vervloeit.
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De vervaardiging van murine glaskralen heeft haar oorsprong in het oude Egypte.
De kleurige lijnen, strepen, golven in het oud-Egyptisch glaswerk werden verkregen,
door kleurstoffen op verschillende wijzen in het materiaal op te nemen, zonder dat
zij zich hiermee vermengden. Reukwater-fleschjes, kleine amphoren, amuletten
met dien schitterenden smuk zijn bij mummies aangetroffen. Wat merkwaardig
genoemd kan worden, is, dat men in dat heel verre verleden reeds polychrome
stukjes glas maakte voor kralen, in welk artikel handel werd gedreven met Ethiopië,
Griekenland, Corinthe, Rodes, Sicilië. Zoo kwamen de murines ook in Europa, waar
zij gevonden zijn in Gallische graven.
De imitatie van edelsteenen, als smaragd, porfier, chalcedoon, onyx, enz. moet
op de uitvinding van het polychrome glas gevolgd zijn; te voren is, redelijkerwijs, de
techniek voor de vervaardiging van het heldere, doorzichtige glas gevonden,
surrogaat voor het edele bergkristal.
*)
In welken tijd de kralen en vooral de murine kralen in Italië gemaakt zijn , is niet
met zekerheid bekend. Wel is in de Illustrierte Geschichte des Kunstgewerbes van
W. Behncke, O. van Falke, enz. te lezen, dat het mille fiori reeds in de eerste helft
vóór Christus in Italië gemaakt is geworden, maar dit staat niet vast.
Verhaald wordt, dat het de groote reiziger Marco Polo is geweest, die, de voorliefde
van natuurvolken voor kleurige kralen en edelsteenen kennend, de glasfabrikanten
aanmoedigde, deze artikelen te maken of te imiteeren, en uit te voeren. ‘De retour
*)

Als uitvinders der egaal-gekleurde, glazen rijgkralen worden genoemd: Christoforo Briani en
Domenico Miotto.
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à Vénise, en 1295’, schrijft Edouard Garnier over Marco Polo in zijn hierboven reeds
aangehaald werk, ‘après avoir parcouru la plus grande partie de l'Asie centrale, les
rivages et les îles de l'Océan Indien et le golfe Persique, il fit connaître les moeurs
des peuples, qui habitent ces immenses régions, et le gout tout particulier, qu'ils
avaient pour les perles, les pierres de couleur et les bijoux de toute sorte, dont ils
aimaient à se parer et à enrichir leurs vêtements’.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

187
De echt-kornalijnen kralen bestonden in Nederlandsch Indië en vooral in de
Timor-eilandengroep, voordat de genoemde edelsteensoort in glas werd nagebootst,
althans uit G.P. Rouffaer's werk: Waar kwamen de raadselachtige moetisalahs
(aggri-kralen)in de Timorgroep oorspronkelijk vandaan? (Bijdragen tot de Taal-,
Land- en Volkenkunde, deel L) blijkt, dat zij in oude tijden uit Cambay in onze
koloniën werden ingevoerd. ‘Maar belangrijk daarnevens’, schrijft Rouffaer, ‘blijft,
dat prof. Wichmann deze ouderwetsche moetitanahs (een andere soort) - welke
geen kornalijnen, geen waterhoudend mikrokristallijn kwartsgesteente zijn - ook als
glaskralen determineert, maar als antieke, waarschijnlijk oud-Venetiaansche,
Muranosche, waarvan de technische volkomenheid zóó aanzienlijk veel hooger
staat dan die der fabrieksprodukten van deze eeuw, dat zij op zich zelf, hoewel
deels namaak van natuurlijke steenen kralen, den namaak tarten der moderne, alles
namakende, Europeesche nijverheid’.
Tot die overoude technieken, waartoe ook de vervaardiging van het latticinio
(melkwit glas), van het glas met luchtbellen, van de email-incrustaties, van het
*)
†)
glascraquelé, van het alla lume en van de vetri graffiti e dorate gerekend moet
worden, heeft de glaskunst van Venetië en omstreken zich niet bepaald. Lavori di
Giacomo Franchini en Luigi Moretti hebben door nieuwe uitvindingen tot de
ontwikkeling van het artistieke bedrijf veel bijgedragen. Het is vooral de eerste
geweest, die met de reeds zoo dikwijls genomen proeven tot het verkrijgen van het
aventurine een groot en blijvend succes had. Aventurine, de glas-substantie, die in
haar transparanten schijn de kleur als van korrelgoud laat zien! Als een dicht strooisel
van schitterend goud-pulver tusschen twee doorzichtige glaslagen! Geen wonder,
dat men dit effect van het versieringsglas der toekomst gezocht en gezocht heeft
als den steen der wijzen. Niet het minste beetje edel metaal gebruikend, moest en
wilde men het glas hebben, als ware het rijk met goud doorstrooid. Het procédé
werd gevonden, de goud-imitatie werd verkregen, schittering in allerlei nuancen van
kleuren (van geel tot zwart toe). En als door een toeval ontstaan uit een
samenstelling, welke een resultaat aangaf van een anderen aard, noemde men het
materiaal aventurine.

*)

†)

Alla lume zijn kralen, die gevormd worden, door een glazen staaf boven de vlam van een
lamp (vandaar de naam: alla lume) te smelten, om een ijzeren staaf te winden en met
gekleurde, glazen draden te versieren.
Vetri graffiti e dorata zijn vergulde glazen, waarop een teekening is aangebracht: de beste
verzameling hiervan heb ik gezien in het Museo civico te Turijn.
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Toen kwam de vinding van het calcedonia, glas-nabootsing van de door
mysterieuze natuurwerking ontstane, groen-lichtgele vloeivlekken-teekening in het
chalcedoon. Eigenlijk bracht men daarmee de glaskunst van haar typische richting
af, al werden van de pas gevonden technieken uitmuntende proeven vervaardigd.
Want waar bleef nu het cachet van broze fijnheid?
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Het voorwerp van aventurine, hoe vormluchtig bedoeld, leek immer als rijk doorvuld
met glitterend metaal en kon een indruk van zwaarheid niet wegnemen. En hoe
precies in kleur en teekening het chalcedoon was weergegeven, in plaats dat men
een mooie harmonie verkreeg van techniek en materiaal, lijn en versiering,
contrarieerde de steennabootsing den ranken glasvorm en kreeg de aldus
vervaardigde vaas iets gedwongens in haar gansch aspekt. Een latere correctie
van die averechtsche richting, waarlangs een goed deel van de karakteristieke
artisticiteit der Venetiaansche glaskunst was weggevallen, werd uitgevoerd, door
de vormen van calcedonia-vazen meer in overeenstemming te brengen met de
materiaal-imitatie, en ze te maken, alsof ze gehouwen en geslepen waren uit een
blok van de genoemde steensoort. Eenigszins komt dit streven voor den dag op de
calcedonia vaas, die op plaat 9 is afgebeeld. In ieder geval zijn die technieken beter
geschikt voor het kleinglasbedrijf, de verroterie, die zetsteenen, charivaris,
medaljonversieringen e.d. oplevert.
Neen, ik houd meer van het antieke, Venetiaansche glas, van het oude, fleurige
*)
murine en van de even oude en kunstige producten van filigrana , voorwerpen,
waarop fijne draden zich slingeren en spiralen of welke de middels stiftjes met
gloeiend, melkwit glas opgeteekende figuren vertoonen. Een zeer mooie proeve
van deze typisch-Venetiaansche kunst wordt afgebeeld op plaat 10, voorstellende
een bloemenvaas met eivormigen bol en een van versierende spiraal voorzienen,
tulpvormig zich openenden hals. Voorwerp van bijzondere gratie, luxe-vaas, waarvan
het fragiele nog nobeler uitkomt door de ranke, filigraanteekening, die in wentelende
slingering het lichaam omvat.
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Van de groote, egaal gekleurde luchters en kroonlampen, die met al de
sierlijk-soepele ornamenten gelijken op ruikers van glasbloemen, van de vazen met
de staatsie en gratie harer vormen en details, van het fijne mozaiek, samengesteld
uit dunne, platte, in mastiek gestoken glasstaafjes van allerlei kleurnuancen, van
de grosseurs, rocailles, charlottes, maccas, pipiotis, cornalines en hoe die kleine,
schitterende glasparelen nog meer mogen heeten, gaat meer bekoring uit dan van
de imitaties, die den aard van het gebruikte materiaal verbergen. Zelfs is de uit het
glasblazers-kunstbedrijf ontstane vervaardiging van vitrofiliato, het glasgaren, dat
uit een op smelthitte gebrachte, glazen staafpunt gesponnen wordt en waarvan men
*)

Het filigrana werd ongeveer in 1540 uitgevonden. Bij decreet van 27 October 1547 werd den
glaswerkers van Murano op strenge straffen verboden, deze uitvinding buiten hun gebied
bekend te maken. Volgens sommige schrijvers was het filigrana reeds bij de Romeinen
bekend. De te voren bereide filigraan-staven (canne ritarti of canne reticelli), die de teekening
van spiralende draden aan het glaswerk moeten geven, rangschikt men in de leest, waarin
de vorm geblazen wordt.
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allerlei curiosa vlecht, sympathieker dan de twee beschreven uitvindingen, welke
dan ook eigenlijk haar groote waarde hebben als demonstraties van de technische
knapheid des vroegeren glaskunstenaars.
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Mozaieken,
r
door d . H.M.R. Leopold.
AULA DEI CLARIS RADIAT SPECIOSA METALLIS,
Inscriptie van paus Felix in Santi Cosma e Damiano te Rome.

(Slot).
De zoogenaamde Karolingische kunst en eigenlijk alle West-Europeesche tot aan
de Gothiek is van Byzantijnschen oorsprong.
De eerste mozaieken in Rome, wellicht bekostigd met het geld van den grooten
Frankenkoning, die in Santi Nereo ed Achilleo, zijn heelemaal Byzantijnsch; ze zijn
slechts ten deele bewaard. Een tweede, profane, serie werd aangebracht in een
zaal van het Lateraan en diende direkt tot verheerlijking van den keizer. De zaal
werd later afgebroken en in de nis, die toen weer opgebouwd werd om een deel
van het mozaiek te dragen, treft men slechts een restauratie aan, die nauwelijks
eenige gelijkenis met het origineel behouden heeft. Wat aan mozaieken uit deze
‘Frankische’ periode werkelijk nog ongedeerd over is, dagteekent van na den dood
van Karel den Groote. Over de productie van zijn tijd zelf kunnen we dus niet
oordeelen.
Paus Paschalis I (817-824) slaagde er in gedurende zijn zoo kort bestuur drie
kerken van mozaiekdecoratie te voorzien. De meest kompleete daarvan is die van
Santa Prassede (fig. 17 en 18).
De eerste afbeelding vertoont den triumfboog en de apsis.... maar eerst wil ik iets
vertellen van de andere (fig. 18) eveneens betrekking hebbend op mozaieken van
Santa Prassede. In het rechterzijschip van deze kerk namelijk bouwde de paus een
kapelletje, dat bestemd was te dienen als graftombe voor zijn moeder, de vrome
Theodora. De constructie - een koepel op vierkante basis, eenig in Rome - zoowel
als de decoratie zijn puur Oostersch. Oostersch is ook de diep-warme kleurenpracht.
Wanneer men 'n poosje gebleven is in het zeer duistere oratorium begint het goud
van zoldering en wanden meer en meer te lichten, verhoogen zich als dikke Perzische
tapijten de bontkleurige breede randen, neemt het blanke wit der engelen- en
heiligengestalten vorm aan. Toch is - helaas 't eenige, wat de foto releveert - de
teekening onbeholpen en geeft ze slechts een vage herinnering aan wat het
nagevolgde origineel geweest moet zijn. Dit origineel was zeer zeker Byzantijnsch,
want de ter versiering aangewende heilige tafereelen zijn alle eigen aan de speciaal
Oostersche iconographie. Dit graf van de e p i s c o p a Theodora is niet minder
Grieksch dan het paneel in San Vitale te Ravenna (fig. 12), dat de k e i z e r i n
Theodora afbeeldt, dan de mozaieken voor Paschalis vervaardigd in Santa Maria
in Domnica, waar de Maagd, omringd door een tallooze engelenschaar het midden
der apsis inneemt.
Wat inhoud aangaat zijn daarentegen van Byzantium geheel onafhankelijk de
voorstellingen op den triomfboog en in de apsis van Santa Prassede (fig. 17).
De vlakke voorwand van de koornis vertoont bòven een lam uitgestrekt op de
kussens van een troon, ‘het Lam, dat in 't midden des troons is’ (Openbaring 7.17),
waarachter het kruis oprijst, terwijl er vóór op een voetbank het boek met de zeven
sloten ligt (vergelijk Openb. 5.1). Aan beide zijden staan de ‘zeven gouden
kandelaren’ (1.12), de vier aartsengelen en de vier symbolen der Evangelisten (4,
7), die op de afb. niet zichtbaar zijn. In de p e n d e n t i f s ziet men hoe de
vier-en-twintig ouderlingen ‘hem, die op den troon zat, aanbidden en hunne kransen
werpen voor den troon’ (4.10).
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In de apsis zelf vinden we een navolging van Santi Cosma e Damiano (fig. 13),
waarin de plaats der Syrische heiligen wordt ingenomen door de heilige Praxedis
en Pudentiana - de vertrouwlijke manier waarop de apostelen deze jonge dames
de hand om den schouder leggen, maakt een eenigszins vreemden indruk na de
stroefheid van S.S. Cosma e Damiano en der Byzantijnen. - Rechts en links
vervangen Paschalis en de heilige Zeno den paus Felix en den heiligen Theodorus.
De Jordaan, die in het vroegere ‘paradijs’ ontbrak, stroomt hier weer op den
voorgrond, al is het zonder de pittoreske stoffage van den heidenschen Nijl. Op de
p r e d e l l a beneden is de gewone optocht der schapen komend uit Bethlehem en
Jeruzalem en gaande naar het Lam, dat staat op den heiligen berg, waaruit de vier
paradijsrivieren stroomen.
Alles dus precies nagevolgd naar het laatste ‘Romeinsche’ werk uit den Gothentijd.
Of misschien ook de voorstelling op den triumfboog, die zich vrij voor de apsis welft,
daarvan af te leiden is? De mogelijkheid is niet uitgesloten, want het mozaiek in
S.S. Cosma e Damiano was zeker grooter dan het nu is. In elk geval is ook op dezen
boog in Santa Prassede vrij wel alles op de Openbaring terug te brengen. In het
midden strekt zich de muur uit van het hemelsch Jeruzalem - rijk versierd met allerlei
edelgesteenten, de poorten bewaakt door engelen - nog niet bevolkt door de scharen
der zaligen. In het midden staat Christus tusschen twee aartsengelen; onder dezen
ziet men twee vrouwelijke gestalten, waarschijnlijk de joden- en de heidenkerk, die
we in Santa Pudenziana zagen en die hier - nu de samensmelting al heel lang plaats
gevonden heeft en bijna reeds een andere scheiding, die tusschen Oost en West,
is ontstaan - geen beteekenis meer hebben. Op dezelfde rij staan de apostelen en
Johannes de Dooper, allen met kransen in de hand. Boven hen zweven drie
gestalten: de baardelooze Mozes met een wetstafel in de hand, waarop het woord
l e g e staat, de grijze Elia - beiden voorspellers der Transfiguratie van Christus en
waarschijnlijk bedoeld met de twee getuigen van de Openbaring (11.3); de derde
figuur stelt misschien den Engel voor, die het evangelie verkondigt (Openb. 14.6).
Aan beide zijden nadert een groep uitverkorenen de poorten. Voorzoover de
restauraties ons toestaan den oorspronkelijken toestand te beoordeelen, schijnt de
schare, die van links komt uit vrouwen te bestaan. Zij worden slechts door twee
Engelen ontvangen. De mannen daarentegen vinden aan de poort Paulus en Petrus,
op wien een Engel wijst, als om hem als deurwachter voor te stellen. In de
p e n d e n t i f s , is ‘eene groote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie en
volken en talen.... bekleed zijnde met lange, witte kleederen, en palmtakken waren
in hunne handen (Openb. 7.9)’.
Hier dus, op vrijwel het laatste van de mozaieken der Oud-Romeinsche school de apsis van San Marco is nog eenige jaren jonger - zien we het meest volledig het
fantastisch Bijbelboek uitgewerkt, dat den eersten Christenen sprak van het
toekomstig heil. Nog altijd dus voelt men in Rome voor de in symbool gekleede
paradijsverwachting, waarbij de zaligheid des menschen, zijn ingaan in den tuin van
Eden, in de hemelstad, het gedachtenmiddelpunt is. Alle figuren: engelen, profeten,
apostelen, tot Christus zelf toe zijn slechts middelaren, helpers der menschheid,
niet haar beheerschers.
Misschien is het kunstenaarsonmacht geweest, die verhinderde, dat nieuwe
voorstellingen werden geschapen, misschien ook bewuste reactie tegen het Oosten,
waar de symboliek verboden was en de godheid tot onbereikbare hoogte terugweek,
die de oude vormen deed herhalen, maar hoe 't zij, in ieder geval kan de
‘Romeinsche’ cyclus in Santa Prassede het volledigst bestudeerd worden. Al zijn
de ingrediënten der mozaieken vervaardigd door Byzantijnen en
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komt dezen misschien ook de uitvoering toe, toch is de inhoud geheel oud-Christelijk,
uiting van de opvatting der kerk als gemeenschap der geloovigen, bijeengehouden
door de allen lieve, voor ieder gelijke paradijsverwachting. Aan de gewelven der
kerken tronen hier slechts de verkondigers van het koninkrijk der hemelen, niet de
wereldlijke vorsten - als we b.v. in San Vitale te Ravenna

19. SAN MARCO TE ROME; 833.

onder Oosterschen invloed zagen. - 't Is opmerkelijk, dat deze laatste, van de
algemeene menschlijkheid der leer, van de blijde boodschap aan allen direkt
gebracht, getuigende kerkversiering juist wordt voltooid, wanneer de pausen den
gevaarlijken weg naar 't wereldlijk gezag betreden.
Van den groeten Frankenkoning voelden zij zich trawanten, maar evenknieën
van zijn zwakken opvolger. Lodewijk de Vrome betoonde al van zijn troonsbestijging
af een onderworpen eerbied voor den paus, welke zijn vader zeker zou vermeden
hebben. Hij liet Stephanus IV in 816 zich zelf verkiezen en bezit nemen van den
heiligen stoel zonder toestemming af te wachten en stelde zich met 'n vertraagde
verontschuldiging tevreden. Toen Stephanus kwam om hem in Frankrijk te kronen,
liet hij zonder protest toe, dat de paus woorden sprak, die duidelijk verrieden, dat
de heilige stoel van plan was zich de beschikking over de keizerskroon vóór te
behouden: ‘Petrus draagt er roem op u dit geschenk aan te bieden, omdat gij hem
de uitoefening van zijn rechtvaardige rechten verzekert’.
Het pausdom werkte toen reeds aan zijn tweede bevrijding, het wilde het gezag
van de Westersche keizers afschudden, als het
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gedaan had met dat der Oostersche. De Stedehouder van Christus trad op als
medestrijder in de twisten, die het groote Frankenrijk al dadelijk gingen verscheuren.
In 833 trok Gregorius IV met de zonen van den vromen Lodewijk tegen dezen te
velde; hij wilde de eenheid wel, maar slechts wanneer de keizerlijke macht beperkt
bleef en daardoor de kerkelijke sterker werd.
Voorloopig echter kwamen over het geheele Westen rampen, die de dadelijke
oplossing van het probleem: keizer en paus of keizerpaus (zóó was het in het Oosten
en is het nog in Rusland) van de baan schoven. De Noormannen en Avaren
vernietigden met gemak wat na de onderlinge slachting bij Fontanet (841) nog van
Frankische kracht was overgebleven. Geheel het Noorden viel uiteen tot burchten
en versterkte steden. En tegelijk overrompelden de Saracenen Italië en zelfs
Zuid-Frankrijk.
De onveiligheid ter zee was zoo ver gekomen, dat geen Christenvolk meer een
vloot er op nahield. De ‘ongeloovigen’ waren overal meester. Ze vonden in Africa,
op het terrein der Karthagers, om Kairoean, de schitterende hoofdstad der Aglabieten,
nog de matrozen van de korenvloten uit den tijd van het West- en het
Oost-Romeinsche rijk; en ze gingen dit uitstekend materiaal tegen Italië gebruiken,
zooals Genserik het gebruikt had. Eerst - zoolang ze nog respekt hadden voor de
vloot van Karel den Groote - waren ze slechts zeeroovers en bepaalden zich er toe
Malta, Sicilië, Corsica en Sardinië te verwoesten, maar na Karels dood begonnen
ze stoutmoediger op te treden, werden van piraten veroveraars. Sicilië, tot nog toe
een zoo kostbaar bezit van Konstantinopel, waarheen, zooals we zagen, zelfs een
enkele van de Byzantijnsche keizers de hoofdstad had willen overbrengen, viel hun
stad voor stad (tusschen 827 en 878) in handen. Vandaar staken ze over naar
Zuid-Italië, namen Tarente, Brindisi, Bari en stichtten aan den Garigliano vlak bij
Gaeta een kolonie.
In 889 nestelden ze zich zelfs in Provence, te Fraxinet, bij Saint-Tropez. Van hier
uit beheerschten ze den grooten Sint-Bernardpas en konden zoodoende gedurende
de heele tiende eeuw zonder moeite Frankrijk en Italië brandschatten. Hun moed
boezemde de Westerlingen zoo groote vrees in, dat, zooals de tiende-eeuwsche
kroniekschrijver Luitprand vertelt, één Saraceen duizend menschen deed vluchten,
een tweetal tienduizend.
Het was niet alleen de verbrokkeling van het oppergezag en de afsnijding van
den zeeweg, die het Westen arm maakten, maar vooral ook het ontbreken van een
regeling der financiën. Karel de Groote had geprobeerd in zijn rijk handel en daardoor
kapitaal te scheppen, maar het opkomend leenstelsel en vooral ook de natuurlijke
afkeer der Germaansche volken van belastingbetalen, maakte het ontstaan van
geconcentreerden rijkdom onmogelijk. Zelfs de kerk - aan wie toch eerder dan aan
het landsbestuur vrijwillige gaven toestroomden - verviel tot diepe armoede Om de
heilige stad te beschermen tegen den aanval der ongeloovigen leende Lotharius
den paus geld, waarvoor deze door den Griek Agatho een muur liet bouwen om
den Sint Pieter, den muur van de Leonina Urbs, welke in 852 werd ingewijd. Rome
is nooit veroverd geworden door de Saracenen, ofschoon ze Ostia, Civitavecchia
en de Campagna brandschatten. Waarschijnlijk vonden de roovers den buit, die ze
binnen de oude muren gevonden zouden hebben, geen gevecht waard. En ze
hadden wel gelijk. Schreef niet paus Johannes VIII (872-881) aan keizer Karel den
Kale om hulp: ‘daar de Campagna volkomen ontvolkt is. Wij hebben niets, en er is
hoegenaamd niets meer, waarmee wij, of de eerwaardige kloosters of andere heilige
plaatsen of de Romeinsche senaat het veege lijf kunnen staande houden?’ Vroeg
niet dezelfde paus aan Lodewijk den Duitscher een organist voor het orgel, dat hij
ook al cadeau gekregen had? Toch
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slaagde hij er in om San Paolo fuori een nu geheel verdwenen muur te bouwen,
waardoor een buitenwijk ontstond, die Johannipolis genoemd werd. In 897 stort het
pauselijk paleis van het Lateraan in een blijft zeven jaar liggen, zooals het lag.
Geen wonder, dat nu geen dure mozaieken meer kunnen worden gespreid over
de gewelven der kerken. Het laatste der ‘Romeinsche’ serie, dat van San Marco
(fig. 19), dagteekent precies uit het jaar, waarin de paus tegen Lodewijk den Vrome
optrekt en meehelpt het groote vereenigingswerk van Karel te vernietigen. De afb.
toont hoe volkomen de traditie der schoone, statuaire vormen van de klassieken,
die in S.S. Cosma e Damiano, in Sant' Apollinare nuovo nog zoo levend was, is
verdwenen; zelfs met Santa Prassede is het onderscheid heel groot. De fraaie lijn
van vroeger is houterig geworden, de figuren, ieder staande op een eigen voetstuk,
lijken wel poppetjes uit 'n ouderwetsche Neurenberger speelgoeddoos, zelfs het
coloriet is verbleekt. De compositie is weer een navolging van het motief van S.S.
Cosma e Damiano, dat we het meest volledig zagen in Santa Prassede. Het eenige
nieuwe is, dat Christus in de linkerhand niet meer een gesloten rol draagt, maar een
open codex, waarin men de woorden: ‘e g o s u m l u x , e g o s u m v i t a , e g o
s u m r e s u r r e c t i o ’ leest. Opmerkelijk lijkt me hier, dat deze woorden geen
bijbeltekst vormen, wat steeds het geval is bij de spreuken, die we later bij de
Byzantijnen vinden in het boek, dat hun Albeheerscher Christus houdt.

20. KERK TE DAPHNI BIJ ATHENE. KRUISIGING; EIND ELFDE EEUW.

Ging het Westen door het gewelddadig uiteenrukken van het staatsverband en
het niet ontstaan van krachtige economische eenheden met reuzenschreden
achteruit, het Oosten herstelde zich volkomen, nadat het de gevaarlijke periode aan
het eind van de achtste eeuw te boven was. Het sterk gecentraliseerde Griekenrijk
vond de kracht tot weerstand in zich zelf en bron van snel groeienden rijkdom in
zijn bevoorrechte, nu door het afsnijden van alle andere routes (Africa-Italië,
Alexandrië-Italië, Alexandrië-Griekenland) volstrekt eenig geworden positie als brug
tusschen Oosten en Westen. De smalle Dardanellen maakten reeds toen een
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vlootaanval op den Bosporus zeer moeilijk. En bovendien, wat men ook vroeger
gedacht en geschreven heeft over verslap-
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ping der oud-Romeinsche kracht bij de Byzantijnen, 't is zeker, dat zij in deze periode
onder aanvoering van hun keizers uit het Macedonische huis streden als helden.
‘In Azië werd niet alleen de Arabische invasie tot staan gebracht, maar een
stoutmoedige tegenaanval bracht de vaandels der Byzantijnen zegevierend tot over
den Taurus. De Grieken gingen de kruisvaarders vóór op den weg naar Jeruzalem,
in Europa werden de Russen aan den Donau verpletterd, werd het koninkrijk Bulgarije
in bloed gesmoord, het Balkan-schiereiland geheel heroverd; het Hellenisme overwon
den Slavischen stam zoo goed als den Islam. In het Westen vatten de basileis de
heerschzuchtige tradities van het keizerrijk weer op, Zuid-Italië wordt een nieuw
Groot-Griekenland; rondom de kern van het keizerrijk erkent een stoet van
vazalstaten: Italianen, Slaven, Armeniërs den invloed en getuigt van het prestige
van Byzantium. Overal triomfeert het Hellenisme, van Italië tot den Kaukasus en
Armenië; de godsdienst voltooit het werk, de heidenen, in het bizonder de Russen,
bekeerend tot het Byzantijnsch geloof. En het keizerrijk, dat geheel het Byzantijnsch
karakter vertoont, vindt, bij gebreke aan de nationale eenheid, een machtig cement
in den algemeenen Hellenistischen stempel, in de gemeenschappelijke orthodoxie....
Een handige, kundige administratie verzekerde binnenslands aan het rijk veiligheid
en rijkdom. Konstantinopel is de koningin van alle élégance, de hoofdstad der
beschaafde wereld. Uit de handen van zijn kunstnijveren komt al wat de
middeleeuwen hebben gekendaan kostbare, verfijnde weelde, zijden en purperen
borduurwerken, juweelen tintelend van edele steenen en paarlen, elpenbeenen
schrijnen met gevoelig beeldwerk, handschriften met schitterende miniaturen, niello
van zilver op brons, in goud gevat émail; en ondanks de bekrompen reglementeering,
welke de Staat doet drukken op deze industrie - Konstantinopel, heeft men gezegd,
was het paradijs van het monopolie en het protectionisme - is de ontwikkeling er
van wonderbaarlijk.
De handelsbeweging is niet minder aanzienlijk. Gelegen op het punt, waar West
en Oost elkaar ontmoeten, is Konstantinopel het groote entrepôt, waarin alle
producten der wereld te zamen stroomen en geruild worden. Dank zij deze
bewonderenswaardige economische bedrijvigheid zijn de financieele hulpbronnen
van het keizerrijk enorm. Benjamin van Tudela, een man, die verstand had van
rekenen, deelt mede, dat de inkomsten van de hoofdstad alleen 20.000 gouden
sols per dag bedroegen, d.w.z. 7.300.000 gouden sols per jaar, wat zou
beantwoorden aan meer dan 500 millioen frank van onze munt’.
Zoo teekent Diehl de positie van Byzantium van het eind der negende tot het
eerste derde der elfde eeuw.
Als vrij wel altijd gaat de industrieele en handelsontwikkeling gepaard met een
ontplooiing van sterk nieuw leven op intellectueel gebied. Vooral merkwaardig en
naar 't mij lijkt, voor ons onderwerp van direkt belang, is het encyclopaedisch streven
naar samenvatting, dat zich in de wetenschap van de tiende eeuw openbaart. 't Is
of men 'n boedelbeschrijving houdt van de geestelijke nalatenschap der antieken:
in die eeuw verschijnen allerlei historische, juridische, administratieve, grammaticale
en hagiographische handboeken. Dit streven tegelijk naar bewaren wat in de veelheid
van de onverkorte werken dreigde verloren te gaan en naar vulgariseering van de
‘algemeene begrippen’ had natuurlijk weer invloed op de kunst. Op de kerkelijke
kunst van Byzantium echter influenceerden alleen de liturgische en hagiographische
‘handleidingen’. In dezen tijd immers schijnt het volk der ‘Hellenistische’ landen over
't algemeen ontwikkeld genoeg geweest te zijn om andere kundigheden uit boeken
zich te vergaren. De kerk behoeft nog niet - als in Frankrijk in den eersten grooten
tijd der Gothiek - den vromen àlle kennis, ook die
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van natuurlijke historie b.v. bij te brengen. Het godshuis der Grieken was toen niet
en werd nooit een samenstelling van hemelsche en wereldsche wetenschap, zooals
het geschiedde met de Noordsche kathedraal, die door de beeldhouwwerken van
haar kapiteelen en pinacles, de glazen van haar gekleurde vensters, door heel haar
symbolischen vorm een encyclopaedie werd. Ook wel misschien omdat de Gothische
kerk een werk was van

21. KERK TE DAPHNI BIJ ATHENE. VOORSTELLING VAN DE MAAGD IN DEN TEMPEL; EIND ELFDE
EEUW.

het volk en van de plaatselijke geestelijken, die heel dicht stonden bij hun
schaapkens, de Grieksche daarentegen door den vorst werd bekostigd met geld uit
de staatskas en de bouw door hem, niet door de kerkelijke overheid werd bestuurd.
In het Oosten was het in de tweede ‘gouden eeuw’ der Byzantijnsche kunst nog
altijd als het geweest was in Rome van Konstantijn tot Odoaker, dat n.l. de kerken
van staatsgeld werden gebouwd en de keizer bouwheer was. Wel verstouten zich
de Macedoniërs en Comnenen van de negende en tiende eeuw niet meer als
Justinianus en Theodora het eigen van parelmoer en edelsteenen flonkerend beeld
te vereeuwigen aan de wanden van de allerheiligste apsis (fig. 11 en 12), maar aan
de kerkmuren, hier of daar aan een pijler of in een zijbeuk, vertoonen ze toch hun
heerlijkheid, buigend voor de majesteit van het hoogere - dat Justinianus en zijn
gemalin met opgerichten hoofde tegemoet traden -, maar in nederig doen zich zelf
verhoogend. Een voorbeeld geeft figuur 23 (bl. 201). Het is wel is waar geen
Byzantijnsch keizer, die neigt voor den hem kronenden Albeheerscher; maar de
groote Noormannenkoning Rogier, voor wien in de Martorana te Palermo dit
mozaiekpaneel vervaardigd werd, volgde getrouwelijk de Oostersche usance.
Op Sicilië alléén kunnen we nog volledig
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beoordeelen wat Byzantium toen aan mozaieken schiep. In Griekenland en
Konstantinopel zelf is geen kerkversiering ongedeerd gebleven; de San Marco van
Venetië levert proeven van te verschillenden tijd. De eenige gebouwen, die ons
toonen, wat b.v. de kloosterkerk van Daphni bij Athene geweest moet zijn, waar nu
tusschen de behouden wondermooie fragmenten (fig. 20 en 21) al te veel lacunes
gapen, zijn de Cappella Palatina in Palermo en de Kathedraal van Monreale bij
dezelfde stad. Ofschoon de eerste slechts Byzantijnsch is wat een deel van haar
mozaieken betreft en de meeste daarvan later vernieuwd en bedorven zijn, brengt
dit kleine bedehuis over iederen bezoeker een stille verrukking, een intieme bekoring
als zelden uitgaat van een samenstel van zoo verscheiden stijlen. Want de Cappella
Palatina is als een kort begrip van heel de beschavingsgeschiedenis van
middeleeuwsch Sicilië, die haar hoogtepunt bereikt onder de Normandiërs. ‘Door
haar drie schepen steunend op antieke granietzuilen met weelderig vergulde
Corinthische kapiteelen is het een westersche basiliek, door haar verhoogd koor,
dat marmeren afsluitingen met mozaieken ingelegd scheiden van de rest van de
kerk, door haar hoogen koepel.... is 't een Oostersch gebouw. Haar vloer, waarin
porfier, marmer, serpentijn zich mengen tusschen de arabesken van kleurig mozaiek,
de pronk van haar marmerwanden, waarin veelkleurig email is ingelegd en die
worden bekroond door een hoog fries van vergulde palmetten, roepen de herinnering
wakker aan de Arabische mozaiekwerkers.... Arabisch is ze ook door haar
bewonderenswaardige zoldering van hout, die in stalactieten afhangt en versierd is
met fijne Perzische beschildering. Ten slotte zijn de verblindende mozaieken, die
haar wanden en haar gewelven bedekken en haar verluchten door de wonderbaarlijke
straling harer goudgronden, zuiver Byzantijnsch.’
Zelfs de geleerden verliezen hun drogen stijl, zoodra ze deze kapel bespreken
gaan! Ze schijnt dan ook waarlijk een sprookje voor wien haar nooit zag, blijft als
een droom in de herinnering van wien er uren toefde. Uren, zooals ieder er uren
toeft.
De Cappella Palatina is product en symbool tevens van den bloeitijd der
middeleeuwsche Siciliaansche beschaving, de twaalfde eeuw, wanneer al de
verscheiden elementen, die zonder elkaar te verdelgen elkaar opvolgden op het
eiland, samensmelten in een harmonie als nergens elders verwezenlijkt werd.
De uitgestrekte katakomben op vele plaatsen in Sicilië onderzocht, bewijzen, dat
het eiland reeds in de vierde eeuw grootendeels tot het Christendom was
overgegaan. Door de invallen der barbaren vrij wel gespaard - slechts de Vandalen
heerschten er korten tijd - door de Gothen mild behandeld, bleef Sicilië welvarend
en was nog in de zesde eeuw de korenschuur van Italië. Al veroverde Belisarius
het in 535 voor Byzantium en bleef het aan het Oostersch keizerrijk behooren tot
de komst der Arabieren toe, toch was het in den eersten tijd beslist Latijnsch gezind.
Vooral ook omdat de Roomsche kerk er uitgestrekte landgoederen bezat en,
daardoor invloedrijk, vaak de bewoners tegen de afpersingen der Byzantijnsche
goeverneurs wist te beschermen. Vooral Gregorius de Groote heeft, aan het eind
van de zesde eeuw, den voorspoed van Sicilië grootelijks bevorderd door de
organisatie van den landbouw en het stichten van kloosters, zooals hij dat eveneens
in Italië deed, waar de verdelgingskrijg der Byzantijnen tegen de Gothen het land
had ontvolkt en verwoest.
Toch werd langzamerhand de Byzantijnsche invloed op het eiland sterker, vooral
ook omdat de keizers het beschouwden en behandelden als 'n gewichtige voorpost
tegen de dreigende Mohammedanen.
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Strak werden opeens die banden aangetrokken, toen tengevolge van de
beeldstormersoneenigheden, scheuring tusschen Byzantium en Rome ontstond.
De keizer onteigende de pauselijke goederen en de
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Siciliaansche kerk werd onder het patriarchaal gezag van Konstantinopel gebracht.
Zoo ging het Grieksch karakter weer overheerschen, al maakten de goeverneurs
zich dikwijls aan insubordinatie schuldig, vooral in tijden wanneer Konstantinopel
zich zelf tegen Arabieren of Slaven verdedigen moest.
Zulk een avontuur gaf de Saracenen aanleiding

22. KATHEDRAAL VAN CEFALÙ OP SICILIË. HEILIGEN; 1148.

uit Afrika over te steken (826) en binnen een eeuw was toen de Byzantijnsche
heerschappij vernietigd. De Arabieren behandelden de Christenen met zachtheid
en brachten aan allen welvaart door hun kunstige landbouwtechniek: zij voerden
rijst, katoen, suikerriet, palmen, sinaasappelen en moerbeiboomen als
cultuurgewassen in en wisten door hun besproeingssysteem de grootste helft van
het eiland met graanvelden te bedekken. Hun schepen beheerschten heel de
Middellandsche Zee en daardoor bloeide de handel met Afrika, Spanje en Zuid-Italië.
Palermo telde 350.000 inwoners en vijfhonderd moskeeën.
Aan de Christenen was door den verdraagzamen Islam de uitoefening van hun
godsdienst niet verboden, maar toch werd tengevolge van de voortdurende
immigratie van Arabieren, de speciale belastingen en den herhaaldelijk tegen hen
afgekondigden heiligen oorlog hun positie onzekerder. Ze begonnen dan ook te
verlangen naar een bevrijder. Deze kwam.... op heel wonderlijke wijze en van heel
verre.
In 1016 belegerde een Saraceensche vloot Salerno; de stad, hevig in 't nauw
gedreven,
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was op het punt zich over te geven, toen veertig Normandische ridders op hun
terugreis van het Heilige Land toevallig haar aandeden. Ze boden den vorst tegen
de ongeloovigen hun hulp aan en met onstuimige dapperheid dreven ze de
Saracenen op de vlucht. De Noormannen hadden blijkbaar niet de bijgeloovige
angst voor de Arabieren, die overal elders heerschte.
Tevergeefs probeerde men de helden door rijke geschenken tot blijven te bewegen,
zij verontschuldigden zich met heimwee. ‘Toen’, zegt de kroniek, ‘gaven de
Salernitanen den Normandiërs citroenen, amandelen, gekonfijte noten, rijke mantels,
met goud ingelegde ijzeren voorwerpen mee om hun landgenooten uit te noodigen
zich te komen vestigen in een streek, die zooveel schoone dingen voortbrengt’.
Deze uitnoodiging leidde tot de overkomst van vele Normandiërs en de stichting
van het koninkrijk der beide Siciliën.
De ondernemende zeehelden kwamen eerst naar Zuid-Italië en wisten den in den
beginne vijandig gezinden paus tot hun partij over te halen. Nikolaas II erkende
Robert Guiscard in 1059 als ‘hertog van Apulië en Calabrië, toekomstig hertog van
Sicilië’. De in dezen titel geuite hoop verwezenlijkte Robert's broeder Rogier tusschen
1061 en 1087 volkomen. Sicilië werd bevrijd van de Saracenen en gedurende de
heele twaalfde eeuw wisten de Normandiërs met zeldzaam staatsmansbeleid hun
gezag te bevestigen en te doen waardeeren op het eiland, dat meer dan half
Moorsch, voor de rest Byzantijnsch was. Zij geven midden in de middeleeuwen een
mooi voorbeeld van politieke verdraagzaamheid en godsdienstige onpartijdigheid.
De kerk van Rome, die veel van de verovering gehoopt had, werd wel is waar met
verscheiden bisdommen en kerken vereerd, maar de andere religies, de
Grieksch-Katholieke en de Mohammedaansche, zagen zich ook de hand boven het
hoofd gehouden.
Dat Rome in het nieuwe rijk zich niet krachtiger gelden deed, is waarschijnlijk
mede toe te schrijven aan de heerschende politieke toestanden. Nadat Canossa
(1076) den schijn had gegeven van een afdoende zegepraal van Gregorius den
zevenden, volgde reeds 1080-1083 een nieuwe aanval van den Duitschen keizer,
waarbij de paus alles verloor behalve den Engelenburcht en slechts door de
tusschenkomst van Robert Guiscard gered werd (1084). De langdurige strijd op het
stadsgebied zelf verwoest dit bijna geheel, en daar de rust niet weer komen wil telkens staan tegenpausen op, de keizerlijken of, voornamelijk omstreeks het midden
der twaalfde eeuw, de stadsbevolking zelf maken den kerkvorst het verblijf onmogelijk
- kunnen de pausen naar buiten niet veel doen. Ofschoon de schenking van de
gravin Mathilde in 1115 hen in staat stelt eenige restauraties uit te voeren en kerken
nieuw op te bouwen, beteekenen ze politiek niets tegenover de schatrijke koningen
van Sicilië. En ook hun godshuizen verzinken in 't niet bij wat de Normandiërs in
weinig jaren schiepen.
Na de verzoening met den keizer door het concordaat van Worms in 1122
herstellen Calixtus II, Innocentius II en Anacletus de oude gebouwen, o.a. wat ons
alleen belang inboezemt, San Clemente, waar dan het al genoemde mozaiek
gemaakt wordt, en Santa Maria in Trastevere. San Clemente werd (evenals andere
kerken, die ik niet hoef te noemen) bij deze gelegenheid verkleind. De schaarsche
bevolking van de stad en de niet overvloedige middelen zullen wel daarvan de reden
geweest zijn.
Het apsismozaiek was, zooals we zagen, een navolging van het oude Romeinsche
symbolische systeem, dat hier zelfs bizonder volledig gevonden wordt. Het verbod
van het Quinisext Concilie had, zooals we al in Santa Prassede en San Marco
constateerden, in Rome geen invloed gekregen en de paus wilde natuurlijk niet de
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nieuwe iconographie der Byzantijnen overnemen, vooral niet sedert in 1054 het
Roomsche anathema tegen de ‘zeven doodelijke ketterijen der Grieken’
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25. KATHEDRAAL VAN MONREALE BIJ PALERMO; TWAALFDE EEUW.
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was neergelegd op het altaar van de Aja Sophia en daarmee 't schisma voltooid.
Zoo herhaalt zich in de twaalfde-eeuwsche apsis het verleden getrouwelijk. Boven
(fig. 27, Juli-afl. bl. 31) spreidt zich de veelkleurige waaierschelp, door de antieken
reeds gevonden als logische afsluiting van een nis - op de Pompejaansche fontein
van fig. 2 is nog de oorspronkelijke beteekenis volkomen duidelijk, pas later, b.v. al
in de Villa van keizer Hadrianus bij Tivoli, wordt de schelp omgekeerd en tot louter
ornament. - Dadelijk onder de concentrische kringen - een is gedecoreerd met de
klassieke meanderlijn - staan ter weerszij van de hand Gods lammetjes op een
voetstuk als in de kapel van Santa Rufina uit de vierde eeuw (fig. 6). De iriseerende
wolken, die den hemel van Jeruzalem bedekten in Santa Pudenziana (fig. 5), de
paradijsstemming versterkten in Santi Cosma e Damiano (fig. 13) zijn hier gekrompen
tot twee paneeltjes ter weerskanten van de Vaderhand. De duifjes van Santa Rufina
- waar ze links en rechts van het Lam onder den regenboog-waaier stonden huppelen hier op het kruis rond, dat den middeleeuwschen Christus draagt. Dit kruis
kronen dezelfde leliën, die in Santa Rufina tusschen den waaier en de duiven bloeien.
En waar hun plaats niet door vazen of fantastische planten werd ingenomen, spruiten
de vuurkelken, als dáár, uit het middelpunt der ranken. Op enkele plaatsen bleef
nog tusschen de takken van het oorspronkelijk wingerdprieel een der fladderende
vogels behouden. 't Schijnen hier voornamelijk de Venusvogelen, de zwanen van
het oude fonteintje (fig. 2), te zijn, al ziet men er ook eksters en patrijzen; in Santa
Maria Maggiore (fig. 28, Juli-afl. bl. 32) leeft een gevleugelde fauna talrijk en
verscheiden als die van Livia's villa bij Primaporta, als van het gouden huis van Nero
en de Loggie van Rafaël. Niet alléén geestelijken en monniken in heilig gewaad, of
vorsten en boeren, lezen, schrijven of leven in de vakjes tusschen de ranken, ook
een paar naakte gevleugelde minnegodjes - relikwieën uit Alexandrië - varen er op
fabelachtige zeedieren. Wonderlijk contrasteert met deze reminiscenties van het
levenslustig Hellenistisch rijk de magere, bruine lijdensfiguur van den gekruisigden
Man der Smarten, geflankeerd door zijn weenende Moeder en den troostenden
Johannes, wien beiden de koortsvlekken op de wangen branden. Klassieke blijheid
en middeleeuwsche askese vereenigen zich hier in het altijd gecompliceerde Rome.
Het bovendeel van de apsis van San Clemente - navolging van Santa Rufina komt nagenoeg overeen met dat in Santa Maria in Trastevere (omstreeks 1140, fig.
29), alleen verdween de hand Gods en trad daarvoor een kruis in de plaats, een
van de vele, die onder de schelp in Santa Rufina hangen. Maar het overige is heel
anders, in zijn rangschikking van stijve figuren ter linker en rechter van het paar van
moeder en zoon doet 't denken aan San Venanzio (fig. 16), geheel nieuw is de
vereeniging van Maria met haar zoon op één zetel. Ze is als de mystieke bevestiging
van de stijgende vereering voor de vrouw. Maria is niet meer de Smartemoeder, de
verchristelijkte Niobe van het Oosten, niet meer de ‘kerk’, die bidt voor haar
geloovigen en middelaarster wil zijn tusschen hen en haar verheven zoon, die in
de wolken richt over al of niet zalig worden - zoo beeldden haar de Byzantijnsche
monniken in San Venanzio (fig. 16) en vinden we haar terug in heel het Grieksche
rijk - noch de moeder, die weent aan den voet van het kruis, als in Daphni (fig. 20)
en in San Clemente (fig. 27); zij wordt als de zoetelijke geliefde der westelijke,
Fransche ridderpoëzie. Klinkt niet als de overdreven ‘canzone’ van een troubadour
aan de koningin zijns harten, wat op het boek staat, dat Christus, naast de
Hemelkoningin gezeten, in de linkerhand houdt: ‘Kom tot mij, uitverkorene, en ik zal
op u mijn troon stellen’, en het vers uit het Hooglied, waar-
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mee zij antwoordt: ‘Zijn linker hand zij onder mijn hoofd en zijn rechter omhelze
mij’?... Maar niet alleen sentimenteele vrouwenvereering verhief de Maagd tot
hemelsbruid. Zij vertolkt door haar naast den Christus in het allerheiligste van het
heiligdom zetelen ook wel degelijk een nieuwe dogmatische gedachte, die in het
Noorden geboren werd tegelijk met de Gothiek, zich daar eerst in de hymnen, dan
in de kathedralen uitspreekt en b.v. de Notre Dame (1146) tot een Hooglied maakt
op de Moeder en Bruid Gods, de zondelooze, die volgens de nieuwe leer heerschen
zal in de nieuwe wereld, nà het Oordeel, zooals haar zondige zuster Eva heerscht
in die van het heden.

23. MARTORANA TE PALERMO: KRONING VAN KONING ROGIER; OMSTREEKS 1150.

Was vroeger overal Christus, als eenige Heiland, einddoel van iedere beeldspraak,
nu dringt zich aan de geesten de voorstelling op van een op aarde in de Kerk de
vereeniging van de gemeente met den Verlosser te verwezenlijken Godsrijk. Wanneer
daar alle zonde zal zijn geboet en vergeven door den Rechter op den dag der dagen,
dan zal Hij de Kerk als Zijne bruid naast zich plaatsen op den troon en de eeuwige
zaligheid, die onderbroken werd door den zondeval, zal hersteld zijn. Volgens deze
leer heeft de kruisdood alleen de menschheid niet gereinigd; eerst wanneer de kerk
waardig zal zijn naast den eens mensch geworden God plaats te nemen, wanneer
hij op haar zijn troon zal kunnen stellen - dit zijn de woorden zelf van de inscriptie
in Santa Maria in Trastevere - eerst dan zal Eva's schuld vergeten worden.
Deze opvatting der geloofsgeschiedenis, waarbij aan de Kerk een even belangrijke
rol wordt toegekend als aan den Heiland zelf, beheerschte in het Westen zoowel
kunstenaars als theologen en juist in de 12de eeuw wordt daar het schoon gebouw
van de Gothische symboliek - zooals we zien zullen van beslist ander karakter dan
die der Oostersche kerk - in kathedralen en handboeken vastgelegd.
Deze wijsheid was niet dood als die der Byzantijnsche encyclopaedieën. Het
levend predikers woord was van éénzelfden geest doortrokken en had genoeg
kracht om de kruistochten te veroorzaken. Als in 1096 Peter van Amiens bezielde
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nu Bernard van Clairvaux de schare. Onbegrijpelijk sterk was zijn invloed ook al
vóór hij de tweede expeditie naar het Heilige Land regelde. Hij wist de Fran-
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sche kerken, die anders niet scheutig waren, te bewegen paus Innocentius II, die
naar Frankrijk had moeten vluchten, geld voor te schieten, hij werd - op weg naar
Rome - in Milaan als een god gevierd en wist zonder wereldlijken bijstand, de koppige
Romeinen te overreden den tegenpaus Anacletus in den steek te laten. Zij vereerden
hem weldra zoo hoog, dat ze hem ‘vader des vaderlands’ noemden. Was het wonder,
dat Innocentius in het door hem ontworpen apsismozaiek hulde bracht aan de
geloofsopvatting van de Noordelijken, aan wie hij alles te danken had en de nieuwe
grondgedachte van de Gothische mystiek voor het eerst in het aan oude tradities
sterk verknochte Rome; uiting gaf; vooral omdat hij daarmee den vurigen minnaar
der heilige Jonkvrouw Bernard - dat zijn tijd hem zóó zag bewijzen de laatste zangen
van Dante's Paradijs - eerde.
Dat eerst zoo veel - meer dan een eeuw - later deze lijn in Rome verder wordt
doorgetrokken, verklaart de politieke omwenteling, die dadelijk nadat Innocentius
met behulp van Bernard van Clairvaux gezegevierd had, zich openbaart.
Toen de Noormannen in het Zuiden den Islam verdreven hadden en van den
schitterenden bloei van hun rijk en dat der Byzantijnen de handelsvruchten begonnen
af te vallen ook op het overig Italië, ontwaakte de republikeinsche geest in de steden,
die tengevolge van de onveiligheid zoolang een eigen leven hadden geleid, en
eindelijk bereikte de nieuwe tijdgeest Rome. Een monnik, maar discipel van Abélard
- die het onderscheid leerde van geloof en rede - Arnaldo van Brescia, eischte de
scheiding van het wereldlijk en geestelijk gezag, de opheffing van het
priesterregiment, het herstel van de Romeinsche republiek! Innocentius II, die zoo
kort geleden nog naast Calixtus zich had vereeuwigd op het mozaiek van Santa
Maria in Trastevere (fig. 29), het mozaiek, dat in de ‘Kroning van Maria’ de
toekomstige zegepraal der Kerk verheerlijkte, werd in 1144 uit Rome verjaagd. De
heilige Bernard trok ook zijn hand af van die ‘hardnekkige’ stad en ried zijn discipel
Eugenius III heen te gaan en Rome los te laten om de wereld te verwerven. De
Romeinen genoten met volle teugen de nieuwe vrijheid, en eerst aan het eind van
de twaalfde eeuw weet Innocentius III de kracht der burgerij weer te breken. Dan
bloeit eenige jaren lang de plaatselijke kunst in de kloostergangen van San Lorenzo,
San Giovanni, San Paolo. Nogmaals echter wint de republiek aan macht; de pausen
wonen meest buiten de stad. Pas Nikolaas de tweede (1277-1284) en zijn opvolgers
maken van Rome weer een kunstmiddelpunt, maar zij hadden de groote idealen
van Italië - waarvoor even later Dante nog zoo luid zal pleiten - verloren, ze gaven
zich over aan nepotisme en Franschen invloed. Het schitterend jubileum van
Bonifacius den achtsten in 1300 - jubileum, dat twee millioen pelgrims, onder wie
Dante, zag in de heilige stad - was slechts een laatste opflikkering. Wanneer de
pausen naar Avignon vertrekken heeft ook hun stad haar levenskracht ingeboet,
en de kring van kunstenaars, die juist zoo schitterend begon voort te brengen,
verspreidt zich naar alle kanten...
Ofschoon de Noormannen, die het koninkrijk Sicilië stichtten, Roomsch-Katholiek
waren, is toch de mozaiekversiering, door hen in hun kerken aangebracht, zuiver
Byzantijnsch en we kunnen ons, zooals we zagen, nergens beter een beeld vormen
van een kerkgebouw uit den tweeden gouden eeuw van Konstantinopel dan in de
kerk van Monreale bij Palermo (fig. 25, bl. 199).
Rogier de eerste, overtuigd van de superiositeit van de Grieksche beschaving op
dit oogenblik, toonde zooveel welwillendheid voor de Oosterlingen, dat dezen hoopten
hem tot hun geloof te kunnen bekeeren. Maar tevergeefs, want zijn eenige drijfveer
was staatkunde en wat die betrof wisten de onbevooroordeelde Noorderlingen
precies te kiezen, wat nuttig was voor hen en hun
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land. Ze bewezen hun onpartijdigheid in dat opzicht afdoende. Rogier II wist Africa
- het ongeloovig gebleven Africa - weer aan Sicilië te verbinden door herhaaldelijk
tusschenbeide te komen in de twisten der vorsten dáár en successievelijk alle havens
van Tripolis tot Tunis te bezetten. Wanneer de kruistochten de West-Europeanen
doen inzien, dat de Byzantijnsche beschaving hun vreemd is, dat ze het Heilige
Land vermeesterend, strijden in het belang van een ander ras met andere religie men bedenke, dat Byzantium zeer veel Oosterlingen en Slaven had geassimileerd
en niet Maria, d.i. de Kerk, kende als zelfstandig element der Verlossing -, dat ook
economisch de directe handel tusschen het Westen en de nu om Jeruzalem
gevestigde Latijnsche rijken niet te vereenigen is met dien van Konstantinopel, dat
tot nog toe het eenig verbindingspunt van Europa met Azië gevormd had (de
noordelijke weg van China naar Novgorod en daar de Oostersche waren
overnemende Hansa moeten zich nog consolideeren) - dan blijken de Noormannen
de kwestie zeer materieel te beschouwen. Zij nemen deel aan de tweede expeditie
naar het Oosten (1147 tot 1149), maar alleen om Byzantium te benadeelen. Dalmatië,
Epirus, Griekenland worden geplunderd, Korfoe en Zante bezet; uit Korinthe en
Thebe worden duizenden werklieden meegenomen, die in Palermo de zijdeweverij
invoeren.
Zoo ook - maar al vroeger en dus nog op vredelievende wijze - hadden de
koningen van Sicilië mozaiekwerkers geïmporteerd, die voor hen de Cappella
Palatina, de Martorana en de apsisdecoratie van de prachtige Kathedraal van Cefalù
('n fragment fig. 22) vervaardigden. De meest volledig

24. CAPPELLA PALATINA TE PALERMO; 1143.

versierde kerk, die van Monreale, is reeds werk van inlandsche navolgers, in haar
begint al het verval. Duidelijk, tè duidelijk is de groote afstand tusschen fig. 26, die
den ingangswand van de Siciliaansche kathedraal weergeeft en b.v. de figuren 20
en 21, die vrijwel ongeschonden tafreelen uit de kloosterkerk van Daphni bij Athene,
product van den hoogsten bloei der Byzantijnsche renaissance, afbeelden. De
gestalten, ook in Griekenland al iets te slank, worden in Monreale beslist houterig

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

en spichtig. De compositie is veel gecompliceerder, maar ook veel onbeholpener.
De gezichten, die in den voornamen eenvoud van de ‘Voorstelling der Maagd in
den tempel’ b.v. (fig. 21) karakteristiek (vooral een Oostersch type, dat sterk afwijkt
van het vroegere Romeinsche) vereenigden met waardigheid, zijn hier tot levenlooze
typen geworden. De heiligen, profeten enz.
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zijn òf jong met een zwarten baard, òf oud en grijs, maar telkens dezelfden. Ze staan
hemelsver van de koppen uit Cefalù, door de Grieken zelf gemaakt (fig. 22). Die
zijn trouwens weer een der sterkste bewijzen er voor, dat tenminste toen, de
Oostersche kunst nog niet tot ‘typenstijl’ vervallen was. Ik meen, dat men moeilijk
méér persoonlijkheid in portretten kan verlangen, dan gegeven is in de drie koppen
rechts onder. Vooral de asceet in het midden is onvergetelijk. - Ook de koorzijde
van Monreale is vergeleken met Cefalù beslist minderwaardig, maar het geheel
doet de fouten van de onderdeelen over 't hoofd zien.
Hoog als de de Gothiek voorspellende Normandische kathedralen zijn, schittert
boven den bonten marmervloer, boven de lichte zuilen heel de ruimte van goud.
Waar in de Gothische kerken, wanneer de zwakke zon van het Noorden blauw en
rood en geel haar stralen schiet door de glasramen, de wazig-donkere beuken in
kleur opleven, stuift hier rondom rond, overal zonder schaduw, zonder verflauwing
de goudgloed in het Zuiderlicht.
De kathedraal is grootsch en statig in haar gouden wijdte, haar lichte hoogte,
maar mystiek is ze niet, als de bedehuizen in het vrome Noorden, als de
middeleeuwsche kerkjes van het vernederd Rome. Het geheel is de verheerlijking
van den luister der aan den staat - den keizer van Byzantium of den koning van
Sicilië - volkomen onderworpen kerk. Hier staat geen paus vlak naast den Heiland
en zijn goddelijke Moeder, als we het in Rome zoo vaak zagen. Geen metropoliet
van Konstantinopel, geen aartsbisschop van Troina is aan de Siciliaansche of
Grieksche mozaiekwanden afgebeeld. In de Martorana (fig. 23) kroont niet de paus
koning Rogier, maar direkt uit de hand van den Almachtigen Christus ontvangt hij
zijn waardigheid, zooals op handschriftminiaturen en ivoortabletten de keizer van
Byzantium. In Monreale beeldt een paneel boven den troon in de kerk de kroning
van Willem den Tweeden af en zelfs boven den bisschopsstoel is het de koning,
die de kerk aanbiedt aan de heilige Maagd. De Normandiërs waren niet gesneden
van het hout der vele Duitsche keizers, die zich door den paus lieten tiranniseeren.
Hun mededingers op de wereldmarkt, op de wateren van de Middellandsche Zee
en den weg naar het Oosten, de basileis van Konstantinopel, waren hun een trouw
gevolgd voorbeeld.
Zoo is ook de wandbekleeding van Monreale's kerk, al werd ze door inlandsche
arbeiders voltooid, een vertolking van de Byzantijnsche opvatting van hierarchie.
Hier vinden we 't volledigst de ‘encyclopaedie’ van de bovenaardsche en aardsche
e

religie, zooals ze in de samenvattende 11 eeuw in Konstantinopel schijnt te zijn
vastgesteld en in de Oostersche kerk sedert bijna onveranderd bleef.
We zijn opeens na de nog aan symbolische mystiek ontleende, de lijn van het
vroegste Roomsche Christendom volgende, apsisdecoraties van San Clemente en
Santa Maria in Trastevere, die toch ongeveer uit denzelfden tijd dateeren, in een
àndere wereld.
Omdat de Normandische kerk geen koepel kent - de Cappella Palatina (fig. 24)
is in dit opzicht Byzantijnsch, of tenminste Oostersch - beslaat het reuzenborstbeeld
van den Albeheerschenden Christus heel de schelp van de koornis. De majesteit
van den Pantokratoor drukt dadelijk den binnentredende in vereering neder. In Hem
is niets meer van de noodende vertrouwelijkheid, het menschelijk tegemoetkomende
van Santa Pudenziana, Santi Cosma e Damiano, en nog niets van het teere van
den Godszoon, die zijn Moeder naast zich op den troon plaatst in Santa Maria in
Trastevere en Santa Maria Maggiore. Op Hem past het woord, dat Eusebius al
schreef: ‘De boog des hemels is hem tot troon, de aarde zijn voetbank; de hemelsche
heerscharen vormen een lijfwacht rondom hem, de bovenaardsche machten zijn
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zijn speerdragers, zij erkennen hem als hun heer, hun meester, hun koning’. ‘De
hemel is mij tot een troon en de aarde
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een voetbank onder mijn voeten, spreekt de Albeheerscher’, staat dan ook om de
Christusbuste van den koepel der Cappella Palatina, en dat geeft beter den indruk
der figuur weer dan de tekst, dien in Cefalù en Monreale het boek in zijn linkerhand,
in Grieksch en Latijn, toont: ‘Ik ben het licht der wereld; hij, die mij volgt, zal niet in
duisternis wandelen, maar het licht des levens hebben’.
Het middelpunt der heilige ruimte wordt ingenomen door den Allerhoogste, die
eens mensch werd en dus in menschelijke gedaante kan worden afgebeeld. Onder
hem zetelt de ‘volkomen reine’ Maagd, op de knieën dragend het goddelijk kind (in
Cefalù was het nog de biddende kerk zonder het kind als in San Venanzio). Haar
ter zijde staan twee aartsengelen en de 12 apostelen - de rij zet zich voort op de
wanden naast de nis -; onder haar nemen 14 heiligen de benedenste strook der
koor- en achterwanden in.
Het is de triomf der hemelsche kerk, door de Byzantijnen gewoonlijk in den koepel
afgebeeld, die hier in de apsis in hierarchische volgorde zich vertoont. Hetzelfde
symbool wordt aan het gewelf vóór de apsis uitgedrukt door den troon der Hetimasie
zwevend tusschen zich buigende serafs en aartsengelen, aan de gewelven der
kleine apsiden door vier het medaillon van Christus omringende seraphiem. - Deze
voorstelling vindt men al in den San Vitale van Ravenna en de heelemaal Oostersche
kapel van San Zeno in Santa Prassede (fig. 18). - Op den grooten boog van het
zijschip buigen zich de aartsengelen Michael en Gabriel, nog altijd hun antieke
gewaden behoudend, en op de muren van het middenschip rijt zich de menigte der
engelen in een dubbel fries van medaillons.
Op de gewelven en de wanden van het zijschip manifesteert zich de aardsche
kerk in de lange rij voorstellingen, die den cyclus der Christelijke feesten verbeelden:
de Boodschap, welke hier, als in de Martorana en de Cappella Palatina een bizondere
plaats en wel aan den boog vóór de groote apsis inneemt, de Geboorte, de
Voorstelling in den Tempel, de Doop, de Opstanding van Lazarus, de Transfiguratie,
de Intrede in Jeruzalem, de Kruisiging, de Hellevaart, de Hemelvaart, Pinksteren
en de Dood van de heilige Maagd. Twee van deze voorstellingen worden steeds
met grooten zorg bewerkt, omdat ze de mysteriën, welke de kerk symboliseert, den
geloovigen voor oogen stellen en er den diepen zin van uitdrukken. Dit zijn de
Kruisiging en de Hellevaart. Want, hoe ook het uiterlijk gewaad der Christelijke Kerk
veranderde sedert den stillen eenvoud der Katakomben, de inhoud van de leer, de
Verlossing door den Messias en de Opstanding, wanneer het duizendjarig rijk zal
zijn gekomen, bleef steeds dezelfde.
In de zijnissen zijn de apostelen Petrus en Paulus voorgesteld, omgeven door
een rij tafreelen uit hun leven; het hoofdschip toont op zijn wanden en den
ingangsmuur (fig. 26) een serie voorstellingen uit het Oude Test., van de schepping
tot den strijd van Jakob met den Engel. Hier is dus overeenkomst met de heel oude
mozaieken uit S. Maria Maggiore, die we boven bespraken als laatste van de klassiek
Romeinsche techniek.
Men ziet hoe fundamenteel verschillend deze versiering is van de vroeger
besprokene. En wel, omdat het doel waarnaar ze streeft een geheel ander is. In de
vijfde, zesde eeuw - en in de Romeinsche mozaieken van later, die telkens het oude
herhalen - in Ravenna en Rome had de kerkdecoratie als voornaamste onderwerp
de viering van den zegepraal der religie, en nog meer de inwijding der geloovigen
in de schoonheden der Evangeliën, ‘opdat’, naar het woord van een kerkvader, ‘zij,
die de heilige Schrift niet lezen kunnen, door deze schilderingen de schoone daden
leeren kennen van hen, die God trouw dienden’. Geen te strenge regel belemmerde
toen den kunstenaar of zijn bezieler, geen dogmatische bedoeling legde hem een
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bepaalde rangorde op. Tot in het koor treft men paus, bisschoppen, ja zelfs keizer
en keizerin (fig. 11 en 12). In het schip van Sant' Apollinare nuovo prijkte waar-
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schijnlijk Theodorik's hofstoet, zeker werd Karel de Groote in het Lateraan vereeuwigd
al was 't dan niet in de hoofdkerk.
Maar na de renaissance der negende eeuw, na het tijdperk van de handboeken
en het systeem is alles veranderd. De kerk is nu de uitdrukking van het dogma, alle
profane fantazie zwijgt geheel of wordt sterk op

29. SANTA MARIA IN TRASTEVERE TE ROME. BOVENSTE RIJ VOORSTELLINGEN OMSTREEKS 1140;
ONDERSTE 1291.

den achtergrond gedrongen. De portretten der stichters verdwijnen uit het koor en
buigen zich hier of daar in 'n hoekje allernederigst voor de godheid. De decoratie
streeft uitdrukkelijk er naar de geloovigen te wijzen op de mysteriën der
bovenzinnelijke wereld. ‘De schilderijen vertellen niet meer stichtende handelingen
aan nauwelijks bekeerde menigten; ze geven uitdrukking aan het dogma, vertolken
de woorden en den ritus van de liturgie. In de vierde eeuw volgde de geschiedenis
het naieve symbool op, nu maakt zij op haar beurt plaats voor de theologie’. Eerst
kenden de geloovigen slechts bij mondelinge overlevering het leven van den Heiland,
dat voor hen weerspiegeling was van de eigen bekeering; toen - nadat niemand
meer bekeerd hoefde te worden - hielp de kunst de bemoedigende herinnering aan
de voorgangers op het tot zaligheid leidend pad levendig houden, nu gebruikt de
kerk de tot haar beschikking staande muurvlakken om de beperkte rij van liturgische
feesten, de woorden van de bij den dienst gezongen hymnen, de eenige
godsdienstige kennis, die nog voor
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het bijgeloovig volk noodig is, in het geheugen vast te houden. Het vrije geloof was
ondergegaan in de beperkte theologie, zooals de vrije wetenschap verdween onder
het alleenzaligmakend gezag der handboeken. Het voorschrift van het concilie van
787: ‘de schilders moeten uitvoeren, de vaders

30. SANTA MARIA IN TRASTEVERE TE ROME. MADONNA MET HEILIGEN EN SCHENKER; 1291.

bestellen en regelen’, werd in het Oosten getrouwelijk opgevolgd. En gekoppeld als
de kunst er was aan het sterk gecentraliseerde staatsgezag heeft hier eerst na den
val van Konstantinopel weer een renaissance zich baan kunnen breken.
Het Westen ontwikkelt zich heel anders. In Frankrijk verhindert nog de strijd der
Engelschen en Franschen de vestiging van een centraal koninklijk gezag; in Italië
worden de gemeenten al sterker en de hevige strijd tusschen paus en keizer, v.n.
tusschen Gregorius IX, Innocentius IV en Frederik II, waarin deze - absoluut
heerscher in Zuid-Italië - zelfs niet schroomt de Saracenen uit Afrika te doen
overkomen, belet beiden een eenheid te maken van het schiereiland.
Gelijkelijk met het zelfvertrouwen der stedelingen en lageren adel stijgen door 't
vermeerderd verkeer met het Oosten en de bezieling der kruistochten welvaart en
vroomheid.
De betrekkingen tusschen de verschillende volken (vooral ook tusschen Frankrijk
en
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Italië) worden al nauwer. In letterkunde en wetenschap verdwijnen de grenzen. In
Italië, vooral in Sicilië, zingen de Fransche troubadours aan de hoven der rijke
vorsten; Sant' Anselmus uit Aosta, bekleedt den bisschopszetel in Canterbury, in
Saint-Etienne de Caen doceert al in de elfde eeuw Lanfranco, de Fransche jurist
en theoloog Durand is in de tweede helft der dertiende eeuw een uiterst belangrijk
persoon in Italie, waar de paus zelf zijn handboek der kerk-symboliek gebruikt.
Sedert de eerste kruistochten wordt de uitwisseling van poëzie en wetenschap nog
levendiger. En tegelijk waagt de scholastiek het, zich op het slagveld van de dialectiek
tegenover het dogma te stellen. Abelard joeg den heiligen Bernard van Clairvaux
in 't harnas, Duns Scotus en Thomas van Aquino vereenigden beurtelings om hun
katheders te Parijs de duizenden studenten. En ook al namen al deze ‘scholastici’
de kerkleer als absolute waarheid aan, toch wilden ze die begrijpen, wilden ze het
dogma rationaliseeren; c r e d o u t i n t e l l e g a m , sprak reeds Anselmus. Het
verste naar den kant van het methodisch denken en leven gaat Thomas van Aquino,
waar hij leert, dat het verstand (i n t e l l e c t u s ) het hoogste richtsnoer is, waaraan
iedere handeling van den mensch moet worden onderworpen. Maar tegenover hem
verkondigde Duns Scotus moedig, dat de wil niet bepaald wordt door het verstand,
maar in staat is zonder bepaalde reden zijn richting te kiezen.
Wanneer ik goed zie ligt hier de fundamenteele tegenstelling tusschen het absolute
centrale gezag van den staat, zooals het was doorgevoerd in Konstantinopel en op
Sicilië en de vrije ontwikkeling naar lust en willekeur van het gemeentewezen in het
Westen - 't lijkt niet zonder beteekenis, dat Thomas van Aquino het noodig vindt er
op te wijzen, dat niet de staat het hoogste is, zooals de Grieken geleerd hadden en
de vorsten graag willen doen aannemen, maar ieder mensch moet streven naar het
lidmaatschap van het Godsrijk. De tegenstelling tusschen de ‘middeleeuwen’ met
hun beperkt encyclopedisme en de ‘renaissance’ die vrij streeft naar volmaking van
het individu en nieuw scheppen van schoonheid en kracht treedt scherp te voorschijn.
De tegenstelling óók tusschen de twee laatste Romeinsche mozaieken, die ik te
bespreken hebben zal.
De strijd van de groote pausen Innocentius III en Gregorius IX met de Duitsche
keizers en de burgerij van Rome en later de sterke Fransche invloed door de
verkiezing van Fransche pausen en de nabijheid van het Anjou-rijk, dat de
Hohenstaufen in Zuid-Italië opvolgde, belemmerden een protectie van groote
kunstwerken in Rome zelf door de pausen. De geheele levendige werkzaamheid
der Cosmaten en andere Romeinsche kunstenaarsgeslachten, die buiten mijn bestek
valt, bepaalde zich tot klooster-decoraties, natuurlijk door de monniken bekostigd,
of klein werk op graven - o.a. dat van Durand - en altaren, door particulieren betaald.
De pausen bouwden - voor zoover ze daarvoor geld en lust hadden - in Viterbo en
Anagni, kleine steden in de nabijheid van Rome, waar de burgerij niet zoo rumoerig
zelfstandigheid eischte. Eerst in 1277, toen weer 'n aanzienlijk Romein als Nicolaas
de derde (1277-1284) de tiara kreeg, begon de door de geheele vrome wereld
gestijfde papale kas geld uit te geven voor de verfraaiing van Rome's kerken. Het
Lateraan en Sint Pieter werden afdoende gerestaureerd. Beroemde schilders, die
later hun nieuwe kunst als ‘eerste renaissance’ zullen verspreiden over Italië:
Cimabue (aan hem wordt het mozaiek met den tammen Pantokratoor in den Dom
van Pisa, uit 1302, toegeschreven), Giotto, Gaddo Gaddi, komen naar Rome en
werken er samen met Cavallini, den Romein, grooter dan zij allen.
Nicolaas IV (1288-1292) wist de aanzienlijke geslachten Colonna en Orsini op te
wekken niet alleen op politiek, maar ook op artistiek gebied te gaan wedijveren, en
met hun medewerking herstelde hij verscheiden kerken. O.a. maakte onder zijn
regeering
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Torriti de apsis van Santa Maria Maggiore tot wat ze nu is (fig. 28), en voegde
Cavallini onder de koorschelp van Santa Maria in Trastevere (fig. 29) de strook van
zes tafereelen uit het leven der heilige Maagd en het medaillon der moeder Gods,
dat geflankeerd wordt door de apostelen Petrus en Paulus en den knielenden gever
Bertoldo Stefaneschi, toe. (fig. 30).
Over de zes tafreelen boven kan mijn beschouwing kort zijn. 't Is er mee als met
vele kunstwerken van groote meesters: de elementen waren al lang bijeengebracht,
in de behandeling slechts toont zich de nieuwe strooming. Zoo vindt men in deze
door eeuwenlange traditie vrijwel geuniformiseerde Geboorte der Maagd, Vizioen
der Herders, Vereering der Drie Koningen, Voorstelling in den Tempel en Dood van
Maria de personen, zelfs dikwijls de groepeering terug van de door de Oostersche
kunstenaars al in de tiende eeuw vastgelegde, of door hen weer van vroegeren
overgenomen iconographie. De Annunciatio b.v. vertoont opmerkelijke gelijkenis
met die in de kathedraal van Parenzo (6e eeuw); de ‘Dood’ geeft ook bij Cavallini
de schoone tegenstelling van den hoog opgerichten Heiland en de gestrekte doode,
en de groepeering rechts en links van vele bedroefde beschouwers. Maar wat een
onderscheid met de manier van behandeling door den Byzantiniseerenden Torriti
in Santa Maria Maggiore (fig. 28 onder in het midden), met de Siciliaansche
mozaieken uit Monreale b.v. (fig. 26)! Ook de Presentatie (fig. 29 rechts naast den
Dood) van Cavallini is heel wat reëeler en van figuren minder overladen dan zelfs
de prachtscène van Daphni (fig. 21). Maar 't meest vrij van traditie, van hieratischen
toon is de voorstelling links: de geboorte der Maagd. Geen kunstenaar sedert de
heiligenrij van Sant' Apollinare nuovo in Ravenna werd gemaakt (fig. 9 en 10) gaf
aan zijn figuren dit statuair relief, deze natuurlijke beweging. Niets in de krachtige,
gevulde vrouwen, die zich met den grootsten eenvoud bewegen, doet meer denken
aan de hetzij houterige, van stijf goudbrokaat en hofceremonieel beklemde, hetzij
overdreven dansposes aannemende gestalten der Byzantijnen. Hier is de terugkeer
tot het klassieke weinig minder onmiddellijk dan in de beeldhouwwerken van Andrea
Pisano b.v.
Cavallini goot, met beslist partijkiezen, den ouden wijn in nieuwe zakken; van zijn
school zou onmiddellijk na 1300 in Rome zelf de Renaissance nu Toskane zich
beroemt, zijn uitgegaan, waarop wanneer niet de Avignonsche ballingschap en de
rampen, die toen de Stad troffen en haar welvaart vernietigden, de kunstenaars
hadden doen vluchten naar andere, rijkere steden.
Cavallini behoort al tot den nieuwen tijd, dien van vrije ontwikkeling der
persoonlijkheid, en hij keert, bewust of onbewust, terug tot de antieke vormen, zooals
de Florentijnen na Dante op letterkundig gebied.
Het grootsche jubileum van 1300, dat zoo'n aanzienlijk deel van de geloovige
Christenheid bracht onder de zegenende hand van Bonifacius VIII - men ziet hem
nog, geschilderd door Giotto, op een fresco-fragment in de Lateraansche basiliek
- is de apotheose der middeleeuwen en beloofde dageraad te zijn van den nieuwen
tijd. Zoo is ook het gedicht van Dante in zijn philosophischen inhoud de afsluiting
der dogmatische scholastiek, de laatste en meest verheven samenvatting van
middeleeuwsch denken, maar in zijn persoonlijk karakter het gloren van den nieuwen
dag, de voorbode van de ‘herleving der oudheid’.
Niet spoorloos was de talrijke schaar der troubadours en de rij der geleerde
theologen uit het Noorden voorbijgegaan aan de Italiaansche letterkunde en aan
het Italiaansche begrip van aardsche en hemelsche liefde zooals het zich uitte in
de beste zonen van het volk. Al bleef zelfs bij den innigsten van hun mystieken, bij
den heiligen Franciscus, de beschouwing van de realiteit der natuur een meer
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hartigheid steeds in contact met de werkelijkheid, toch kleedden zich zijn gedachten
in de vormen der minnezangers. Om zich zelf hulp en steun te geven in ontbering
droomt hij zich als ‘dame’ de Armoede te hebben en zijn liefde voor de schepping
spreekt hij uit in teere poëzie. Zoo is het ook met Dante. Al stamt zijn theologie uit
de S u m m a van den helderen, maar koelen Thomas van Aquino, toch hult zich
zijn liefde tot het hemelsche in aan aardsche minne ontleende phrasen. Beatrice
smelt bijna samen met Maria in de Goddelijke Komedie, en haar aardsche
verschijning wordt in de Vita Nuova tot mystieke symboliek.
Het zoetelijke, dat we 't eerst zagen in de Maria-figuur van Santa Maria in
Trastevere (uit c. 1140), dringt zich in het heele leven zoowel als in de letterkunde
der twaalfde en dertiende eeuw aan ons op. Uit dezen tijd dagteekenen b.v. met de
kerkliederen d i e s i r a e en s t a b a t m a t e r de F i o r e t t i , die vertellen van de
eerste Franciskanen. Na den dood van den heiligen Franciscus (1226) doen zijn
volgelingen mee aan de beweging der ‘flagellanten’, die sedert 1260 van dorp tot
dorp trekken, het volk tot boetedoening aansporend en mystieke zangen, l a u d i
voordragend, naar 't voorbeeld van de l a u d e s c r e a t u r a r u m van den heilige.
- In den tuin der Portiuncula, het hutje van Franciscus, bij Assisi bloeien de rozen
zonder doornen: de rozen, die geen doornen meer hebben sedert de p o v e r e l l o
zich in zelfkastijding er tusschen wierp. - Bonvesin van Riva († 1313) vertelt de
geschiedenis van een monnik, dien men Ave Maria noemde, omdat hij niets kende
dan dit ééne gebed, dat hij dan ook bij iedere gelegenheid voordroeg. Toen hij stierf
groeide een rozelaar op uit zijn graf en op ieder blad las men in gouden letters Ave
Maria. De struik had zijn wortels in het hart van den monnik.
Zoo was het godsdienstig karakter van dezen tijd; zoo was ook zijn litteratuur.
Een der weinige Italiaansche troubadours met talent, Guido Guinizelli van Bologna
(c. 1274) geeft aan de holle rhetoriek der anderen een idealen inhoud: de liefde is
het onafscheidelijk en uitsluitend voorrecht der edele, teere harten; ze woont daarin
als de vogels in het gebladerte, ze is er zoo onafscheidelijk van als de zon van haar
glans; de liefde is de eenige adel.
De ‘dame’ - in 't Italiaansch ook Madonna genoemd - wordt in dezen tijd iets meer
dan het kort begrip van alle aardsche volmaaktheid, zij is de uitdrukking zelf van de
deugd, het beeld van bovennatuurlijke schoonheid, een afschijn van den Almachtige.
‘God’, zegt de dichter, ‘zal mij ongetwijfeld er een verwijt van maken, als ik voor
Hem verschijn, dat ik het gewaagd heb zijn beeld te herkennen in de trekken van
een sterfelijk wezen, maar ik zal hem antwoorden: zij geleek een engel uit Uw rijk
en het kan mij niet als zonde worden aangerekend worden, dat ik op haar verliefd
geworden ben’.
In den Florentijnschen d o l c e s t i l n u o v o gaat deze vrouwvergoding nog
verder: ‘Madonna’ is een engel uit den hemel gekomen, al het aardsche is van haar
verdwenen, haar trekken laten zich nauwelijks raden in den bovennatuurlijken glans,
die haar omgeeft. Toch heeft haar verheven schoonheid niets hooghartigs, niets
heerschzuchtigs: zij heeft de zoetheid en de nederrigheid van de paradijsbewoners,
haar aanblik spoort tot alle deugden. De minnaar beeft en verbleekt, hij voelt zich
in onmacht zinken voor zooveel reinheid....
Zoo wordt de Beatrice van de Vita Nuova tot die der Divina Commedia, waar ze
Dante door de kracht alleen van haar blik opheft van hemel tot hemel tot aan het
Empyreum.
Telkens als ik 't gelaat bezie van de Maagd, die ten troon zit naast haar Zoon in
de apsis van Santa Maria Maggiore (fig. 28) ‘bekleed met de zon en de maan was
onder hare voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren’ (Openbaring
12.1) moet ik denken aan deze beschouwing der
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vrouw bij troubadours en bij Dante. Zóó, geloof ik, mag men zich Beatrice denken,
gelijk ze in de r o s a m i s t i c a ten troon zit te midden der zaligen. En tegelijk zóó
ook de Maagd, de c a l d o c a l o r van Bernard van Clairvaux, wanneer ze na het
heerlijk gebed uit den laatsten zang Dante aanziet met de oogen ‘geliefd en
aangebeden door God’. In het mozaiek, dat in 1295 voltooid was en dus door Dante
in 1300 zeker bewonderd werd, en in de beschrijving van de hoogste sfeer in de
laatste zangen van het Paradijs, treft me eenzelfde stemming.
Wellicht kan men zelfs enkele détails bij den dichter terug vinden.
Zou het toeval zijn, dat Dante spreekt van negen kringen van engelen,
rondzwevend om het glanzend punt, waar God is; negen kringen, waarvan de
bovenste uit seraphiem bestaat, en dat we ter weerszijden van het groote medaillon
in S. Maria Maggiore negen engelen rond zien zweven, waarvan de bovenste aan
hun zes vleugels als serafs kenbaar zijn?
Is het niet opmerkelijk, dat Dante (canto XXX) opeens daarboven een rivier vindt,
waarvan hij verder niet den minsten symbolischen uitleg geeft, een rivier, waarvan
de oevers prijken met velerlei bloemen, als die.... van den ‘Jordaan’ onder aan ons
mozaiek?
Bij Dante is het mysterie der Godheid omringd door ‘drie kringen, van drie kleuren
en éénen vorm, en de een scheen van den ander af te stralen als regenboog van
regenboog en de derde scheen van vuur’. Op het mozaiek is de plaats, waar anders
de hand Gods staat, maar hier een kruis hangt, omgeven door drie bontgekleurde
cirkels, gelijkelijk als een waaier geplooid; een regenboog omvat b.v. onder op den
‘dood van Maria’ de Christusfiguur met een ‘m a n d o r l a ’, Maria zelf op Cavallini's
mozaiek in Santa Maria in Trastevere (fig. 30).
Zou het zoo heelemaal ondenkbaar zijn, dat de dichter om zijn bezielde
beschrijving te geven van het Empyreum - rijk van licht en gloed - zich inspireeren
liet door het goudglanzend mozaiek, waarin Torriti Byzantijnsche kunstvaardigheid
gebruikte om Fransche en Italiaansche religieuse mystiek te vieren en met de teere
innigheid gepredikt door zijn voorganger en dien van zijn paus, evenals hij
Franciskaan, een hemel-impressie te geven?
We zagen in de kunstnijverheidsproducten, die we bespraken, allerlei ontwikkeling
en historie zich uiten.
Mozaieken ontstaan in de eerste plaats slechts dan, wanneer een land, een stad
welvaart kent, d.w.z. wanneer de handel bloeit en het kapitaal schept, dat
onontbeerlijk is voor het oprichten van een fabriek van gekleurd glas en het betalen
van langzamen, moeilijken arbeid. In Italië is in den Gothen-tijd nog voldoende over
van het vermogen van het West-Romeinsche rijk om den paus in staat te stellen te
Rome Santi Cosma e Damiano te versieren. terwijl Theodorik het in zijn residentie
Sant' Apollinare nuovo doet. Even later bouwt Justinianus met Oostersch geld in
Konstantinopel de Hagia Sophia, die 360 millioen frank kost, in Ravenna San Vitale.
Ravenna blijft Byzantijnsch tot de Longobarden het nemen en nog in de VIe eeuw
krijgt Sant' Apollinare in Classe zijn apsisversiering. In Rome heerscht óók
Byzantijnsche smaak en de vele Grieksche pausen brachten waarschijnlijk ook wel
Byzantijnsch geld. Sant' Agnese en San Venanzio zijn nog later dan Sant' Apollinare
in Classe. De Beeldstormersstrijd snijdt de banden af tusschen West en Oost en
berooft de kerk van zijn Siciliaansche bezittingen. Eerst Karel de Groote en zijn
opvolger kunnen weer den maecenas spelen. Maar na den val van Lodewijk den
Vrome verdwijnt voor langen tijd de mozaiekkunst uit Rome.
Na de glorierijke renaissance der negende eeuw bouwen de Byzantijnen in
Griekenland en Turkije de kerken, waarin de iconographie ontstaat, die we het
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volledigst kennen uit Sicilië, dat met Konstantinopel wedijverde in rijkdom en
nijverheid. Ook Rome
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is, na de verwoesting door Robert Guiscard weer in staat San Clemente en Santa
Maria in Trastevere te versieren. Het door de kruistochten overal in het Westen
gebrachte vertier, gepaard aan de enorme geestelijke autoriteit van de pausen der
dertiende eeuw maakt het dezen gemakkelijk de laatste Romeinsche mozaieken:
Santa Maria Maggiore, Santa Maria in Trastevere en de Navicella van Giotto in de
voorhal van den Sint Pieter - waarvan ik niet gesproken heb, omdat wat we er nu
van zien geheel restauratie is - schitterend te voltooien. Later kunnen zich Florence
en Venetië veroorloven in hun Baptisterium en hunnen San Marco mozaiekkunst
te gebruiken, maar een ontwikkeling is dan niet meer te bemerken.
In de mozaieken liet zich ook vrij wel stap voor stap de ontwikkeling der Christelijke
iconographie vervolgen. Van de symboliek, die in heidensche ornamenten en
allegorieën (wijnstok, Nijlstroom, goede herder) zaligheidsbeloften zag en in Rome
steeds leven bleef - of ten minste nagebootst werd - tot de persoonlijke
heiligenvereering van Sant' Agnese en Sant' Apollinare in Classe, de hierarchie der
alle beeldspraak veroordeelende, slechts in menschenvorm denkende Oostersche
theologie (San Venanzio, Daphni, Sicilië) en den trapsgewijzen opbouw des hemels
der scholastiek (Santa Maria Maggiore) toe. De wijnstok van de oudste kerken, de
goede herder van Santa Costanza wordt op de kruisiging van Daphni en in de apsis
van San Clemente eene innige lijdensfiguur in de centraliseerende Byzantijnsche
en Siciliaansche rijken een Albeheerscher, in Santa Maria Maggiore een Zijne
Moeder kronende Heiland. De heilige Moedermaagd, die na het concilie van Ephesus
opeens den triomfboog van Santa Maria Maggiore vulde met de Oostersche pracht
van de haar verheerlijkende apocriefe legenden, hult zich later dikwijls in het donkere
kleed der Syrische kerk - zooals de e c c l e s i a e x c i r c u m c i s i o n e het gedragen
had - en wordt de Smartemoeder, die door eigen lijden het menscheleed leerde
verstaan en dus wel voor de stervelingen voorspraak zijn wil. Zóó is ze van San
Venanzio tot Monreale, overal waar het Oosten den toon aangeeft. Het Westen
daarentegen begon in de figuur der alleen zaligmakende kerk de vrouw te vereeren
als koningin des harten. Het schijnt me toe, dat de tronende Maagd, jeugdig zittend
naast haar veel ouder lijkenden zoon, een àndere is dan de Moeder van het Kind,
die zich door de koningen der aarde vereeren laat, dan de in lijden oud geworden
vrouw, die bidt voor de menschheid. Bijna zou ik haar willen vergelijken met de
heidensche Venus van de Pompejaansche fontein.
In kunsthistorisch opzicht brengen ons de mozaieken van het blijde behagen in
onverhulde menschelijke gestalte en natuurleven der Alexandrijnen, waarvan de
nawerking in Rome tot het laatste blijft in de randen der apsismozaieken, van de
realistische figuren en statuaire gestalten van Santa Pudenziana, Sant' Apollinare
nuovo en Santi Cosma e Damiano tot de hieratische rhytmiek van de onderste strook
in Sant' Apollinare nuovo en Daphni. Hoe met eenzelfde techniek nog weer héél
andere resultaten te bereiken zijn bewijzen de verteederde fijnheid van Torriti in
Santa Maria Maggiore en de opnieuw natuur en anatomie huldigende levensware
tafreeltjes van Cavallini.
Zoo spreken in de mozaieken de tijdperken van de menschelijke
geestesontwikkeling zich uit in kunst, en deze uiting is - onvergankelijk als het
*)
materiaal was - vrijwel voor ons bewaard als de makers ze dachten .
*)

De citaten op bl. 194 en 196 zijn ontleend aan C h . D i e h l , Manuel d'Art Byzantin, Paris
1910, de aanhaling op bl. 20 aan M i l l e t ' s Art byzantin in M i c h e l ' s Histoire de l'art I bl.
203. Voor de klassieke mozaieken vgl. G a u c k l e r ' s artikel m u s i v u m o p u s in
Daremberg en Saglio's Dict. des Antiquités, voor Rome o.a. E. B e r t a u x , Rome II. Paris
s.a. (1903) en F r o t h i n g h a m ' s Monuments of Christian Rome, New York 1907. Over de
voorstelling, die men zich in de middeleeuwen van den hemel maakte, zie D e G r ü n e i s e n
(II cielo nella concezione del medivo), in Archivio della Società Romana di Storia Patria, vol.
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XXIX, Rome, 1907; over de symboliek van het kerkgebouw b.v. M.C. Nieuwbarn, Het
Roomsche kerkgebouw, Nijmegen, 1908.
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Sonnetten
door Hélène Swarth.
I.
Mei-avond.
In de avondzon, die bronzen komt de paarden,
Wordt bruin fluweel van kluitig ploegveld ros.
In bleekgroen beukloof, waar al vooglen paarden,
Breekt passie-klacht van nachtegalen los.
De lichte wolken, die door 't luchtruim waarden,
Zijn roze' en veedren met een rozeblos.
Waar lindemeien rond hun boomen schaarden,
Omzwermt mij gonzend blond een muggentros.
In d'avondwind, die 't jonge loof doet nijgen,
Rolt de egge weg met zachte rinkeling.
Een merel schalt in blanke bloesemtwijgen.
Dan, plots, breekt áf ál lentezoet gezing, En 'k hoor alleen, van verre, in weedom-zwijgen,
Geschrei van pauwen, in de schemering.
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II.
Nazomer-avond.
Fluweelig duistren bruine leege landen.
Zwart rijzen boomen in de roze lucht
En spreiden ijl, als ranke loofguirlanden,
Hun slanke twijgen zonder bladgerucht.
Plots, van een veld tot waar de lucht bleef branden,
Zwermt krijschende óp een zwarte ravenvlucht.
Plots, in een boom, bereikbaar voor mijn handen,
Hangt geel de maan gelijk een rijpe vrucht.
Nu rijzen vreemde en toch vertrouwde geuren,
Zacht voel ik vallen de asch der schemering
En 't bleeke grijs verdooft de leste kleuren.
En 'k vlied nu vlug, wijl weemoed mij beving,
Naar 't eenzaam huis, waar 'k droomen kan en treuren
En d'avond wijden aan erinnering.
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III.
Langs den sneltrein.
Langs bruine hei omblauwd van morgendoomen,
Langs velden groen van winterkoorn en rapen,
Die onder de effen bleeke luchten slapen,
Laat, droomevlug, de sneltrein wolken stoomen.
Nu zijn het kudden grauwgewolde schapen,
Aanéengedrongen wijl ze alleen gaan schromen,
Dan, sluierzwaaiend, zie ik zweven komen
Een lange rei van maagden en van knapen.
O slank en rank, met wapperende haren,
Die reien, dansende op de bleeke luchten,
In eedl-antieke gracie van gebaren,
Als beeldde een god, alleen voor mijn genuchten,
Die ijle wezens, die door 't luchtruim waren
En dan, als wij in dood, vervluchtend, vluchten.
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IV.
Winterboomen.
De zwarte boomen lijken bezemstelen,
Waarop de heksen door de neevlen glijden,
Bij donkren nacht, en naar den Sabbath rijden,
Om Koning Satans toovermacht te deelen.
De wilde stormen tevergeefs rammeiden
De boomen; zwiepende op den zwavelgeelen
Hemel, weerstonden ze ál het wind-krakeelen.
Nu staan zij roerloos d'avond te verbeiden.
Weer spookt de wind en de ijle bezems vegen
De wolken weg, die drijven, gouden zwanen,
Op 't wreede geel der breede hemelwegen.
Vreemd valsch verlicht nu, rekken leeg de lanen
Met ál hun boomen 't geel van d'einder tegen,
Tot schemer neervlokt en het geel doet tanen.
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V.
Dansende baren.
De blanke branding van de blauwe baren
Komt vroolijk dansen op de zomerzee.
Uit ver azuur, waar zee en hemel paren,
Komen de golven, jong en spelensrêe.
Haar dartle reien spellen geen gevaren.
Als reine knapen hand aan hand, tevrêe,
Komen ze uit d'einder zingende aangevaren.
En alle schepen dansen deinend mee.
Als veulens, blank in 't blauw der waterweien,
Als aan den heeml, een sneeuwen vogelvlucht,
Willen ze alleen zich argeloos vermeien
En leven uit haar blijde vrijheidzucht.
En áltijd komen nieuwe golvenreien,
Met schuim van vreugde en juichend ruischgerucht.
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VI.
Boschbrand.
Het woud, verschroeid van dorst en biddend God om regen,
Strekte ál zijn armen uit naar 't barnen van d'azuren
Meedoogenloozen hemel, heet van hellevuren.
En héel het woud bad stil: - ‘Verkeer in milden zegen
Deez zware vloek, zend regen koel, dit kán niet duren.
O ruische in onze kruinen, klettre op onze wegen
De bui, die laving brenge! O, laat niet langer wegen
Uw toorn! o laat verzoenend regen stroomen, uren!’
Doch plots sloeg uit het vuur, verborgen in de stammen.
Omwalmd van rossen rook, omdanst van purpren vonken,
Laaide óp het smeekend woud, één offertuil van vlammen.
De kruinen kraakten, dondrend stortten neer de tronken.
- Wie zal, wen God niet wil, de wilde vuurzee dammen?
't Gevloekte bosch lag zwart, toen de eerste dropplen klonken.
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Isola Bella,
door Emma van Burg.
VI.
Een week voor Kerstmis - kleurloos-onbewogen dag in de straten. Grietje alleen
ging door de Parkstraat met een pak naaiwerk onder haar arm. Op de hoek van de
Groene Plaats ontmoette zij Bernard Roevers. Hij kwam dadelijk naar haar toe en
gaf haar een hand.
‘Dag Grietje. Het doet me genoegen dat ik je weer es spreek. Hoe gaat 't er nou
mee?’
Pogend netjes te spreken antwoordde Grietje:
‘Dank u, dat gaat nog al. U begrijpt, voor mij is dit lang geen aardige tijd.’.
Hij liep met haar mee, de Groene Plaats op, langzaam, of hij zoo aanstonds weer
omkeeren moest. Belangstellend informeerde hij naar al haar aangelegenheden,
en zij antwoordde. Zij beiden alleen waren op straat. En ineens, op 't Raaksje, terwijl
ze dicht langs een blinde muur gingen, sloeg hij de arm om haar middel en gaf haar
een zoen.
Een kwartier later kwam Grietje met haar pakje bij de vrouw van de heereboer
voor wie zij genaaid had. ‘O Ant’, zei ze tegen het dienstmeisje, ‘ik heb een
ontmoeting had.... Bernard Roevers kwam ik op street teuge’. Een hoogroode kleur
had zij, en ze proestlachte.
's Morgens elf uur. Snel werd het donkerder - dikke zwartig-grauwe wolken over de
heele hemel nu - elk oogenblik kon 't gaan regenen. Anne Imme ging haastig met
een mandje onder de arm door de Weverstraat naar Vlaming om gauw voor de bui
nog koek te halen. Bet liep met haar mee.
De vorige middag had Grietje aan haar en Bet verteld dat zij een paar avonden
burgjes met Bernard had gedaan, en dat hij haar had gezoend. Bet had haar
aangekeken en het hoofd geschud: ‘Ik begriep joo niet - ik begriep joo niet’. Dan
dronk ze verder haar kopje thee uit.
‘Nou Bet wat begriep je dan niet van mee?’ vroeg Grietje glimlachend.
‘Nou zoo kort nadat Jaap dood is’.
‘Hè’, zei Grietje, 't hoofd even een beetje afwendend.
Die morgen was Anne Imme ópgestaan met haar neergeslagenheid van de vorige
avond - Grietje wéer gelukkig - haár ging alles voorbij.
Net stonden zij en Bet bij Vlaming in de winkel - Biem hielp - toen een paar dikke
druppels tegen 't raam sloegen, dan naar beneden glibberden als dunner wordende,
't glas vertroebelende stralen. Vrouw Vlaming kwam in de kamer achter de winkel
naar voren in de deur.
‘Kom d'r zoolang in meikes - kiek es wat een beu - deer ken je toch niet
deurhenen’. De stortbui kletterde al, in een oogenblik overstelpend zich neersmijtend.
Bet draaide haar hoofd opzij. ‘Dàt ken niet’, zei ze. Ze ging naar binnen, Anne Imme
volgde haar.
In de kamer zaten al een uur lang, niets doende, twee neven van Vrouw Vlaming,
oude vrijgezellen. Marriebuur schonk opgewarmde koffie rond.
‘Nou nou dat zel nog heel wat worre met Grietje’, begon ze tegen de meisjes.
‘Meester Bernard Roevers, met mevrouw de weduwe Kortenhoeven. Wil ze nog
wel met jelie omgaan?’
‘Jajet’, zei Anne Imme.
‘Wat zoo die stinkert nou meenen - dat zoo'n rieke jonge mit heur trouwt?’
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‘'k Denk 'et’, zei Bet.
‘Dan zel jee ok nog an 't hof verskijne moete Marrie’, schetterde een van de neven.
‘Mag ik u voorstellen mijn tante mevrouw Vlaming, uit de hoogste standen van Texel’.
De twee mannen lachten grofluid, en slurpten dan hoorbaar hun koffie.
Marrie zat op haar stoel nu, op haar gemak leunend. ‘Wat prate ze dat 't al
tusschen heulie begonnen is op 't Koninginnefeest, toen Jaap nog leefde?’ vroeg
ze.
‘Ze hewwe samen wel veul danst toen - maar dat er doe al wat tusschen heulie
was
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deer hew ik nou juust niet van hoord’, zei Bet eentonig-langzaam. Ze zweeg een
kort poosje; dan met een lachje keek ze op naar Marriebuur.
‘Vrouw Vlame fraagt uwe heulie ankommend voorjaar op de sulvere bruloft as
zee dan verloofd benne - misskien vertelle ze 't uwe dan, wie weet’.
‘Meike dat ken niet, ankommend voorjaar dan bennen ik en Gerriet Vlaming pas
vier-en-twintig jaar trouwd’.
‘Uwe jokt 't toch’, zei Bet - tegelijk gaf ze Anne Imme een stoot in de zij en
knipoogde tegen haar. ‘En Biem wordt ankommende maand Mei al vier-en-twintig
het hee ons lest verteld’.
Een benauwde proestlach van Anne Imme brak los - snel keek ze in haar schoot,
durfde Vrouw Vlaming's gezicht niet zien.. De twee mannen zetten allebei hun kopje
op tafel om op hun gemak smakelijk uit te lachen. ‘Steek in je zak Marrie’, riep de
een.
‘Ondogende meike’, siste Vrouw Vlaming tegen Bet, opvliegend van haar stoel.
Bet rende de kamer uit - haar stoel viel om - Anne Imme achter haar aan. Tot de
Warmoesstraat-hoek holden ze door - dan stonden ze en keken elkaar aan - krom
gingen ze van 't lachen.
Toen ze eindelijk weer wat gekalmeerd waren liepen ze gearmd met elkander
terug naar Anne Imme's huis. Droog was het nu, de zon brak door.
‘Laat see an heur verkeeringstied denken’, zei Bet. ‘Aollan zitte-ze deer bee Vlame
van een aar af te halen. En as ze bee roemschen is is ze roemsch, en bee
griffermeerde griffermeerd’.
En terwijl Anne Imme voor 't koppie klaarzette kreeg ze telkens trekkingen in haar
wang en moest hard-op lachen - dan hóorde ze dat Bet weer zeggen tegen vrouw
Vlaming....
Haast elke avond liep Grietje met Bernard.
Er was geen mensch om Den Burg, zoo in de winter bij donker. Ze stonden dikwijls
stil bij een boom of in een hoek achter een vooruitspringend huis, en dan zoende
hij haar een paar keer. En terwijl ze liepen deed hij vroolijke verhalen, of
belangstellend vroeg hij naar haar aangelegenheden. Zij vond hem aardig.
Tegen de vriendinnen, ook tegen haar moeder, sprak Grietje steeds van Bernard,
herhaalde hun zijn woorden. Zij wou best de groote wereld in, zei ze met een glimlach
op een avond toen ze allen samen over haar geval spraken. Vrouw Raven haalde
zacht-lachend kijkend naar Grietje een gebeurtenis van dat najaar op: Grietje had
met Jannetje in de kinderwagen in 't Park gereden, en een buitenlander had haar
aangesproken met mevrouw. ‘Jelie mot ok mevrouw zien te worre meikes’, zei ze
tegen de twee vriendinnen, die op 't punt stonden om weg te gaan.
‘Bet ik fien joo net iemand om nog es met een heer te trouwen, jee weet je altoos
zoo fijn te kleeden’, zei Grietje met lachend gezicht staande naast Bet, en strijkend
met de hand over Bet's blousemouw.
‘En An Imme - ja hoor An Imme wordt ok mevrouw’, zei Vrouw Raven.
‘Nee An Imme.... ik denk niet dat jee een voornaam huwelijk doet’, zei Grietje met
haar lach, 't hoofd schuddend, tegen 't meisje.
‘Jee zou toch ok niet weten hoe as je je eigen onder zokke groote lui te gedragen
had, zoo ik meenen’, zei Bet Grietje aanziend.
‘Bet, alleman fient dat ik heele goeie manieren heb’, zei Grietje.
De twee meisjes gingen die avond nog naar hun oude schoolkennis Cathrien Lap.
In de keuken zaten er Hendrik, Cathrien's vrijer, en haar broers. Bet, midden in 't
vertrek op de tafel zittend, praatte 't meest. Ze hadden 't samen over Grietje.
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‘Zoo jee dat nou plezierig fienden om boven je stand te trouwen?’ vroeg Anne
Imme aan Cathrien.
‘Meike meen je dat hee heur fráagt?’ zei Bet.
Bernard Roevers had na twee jaar rechtenstudie na de groote vacantie zijn
candidaats gedaan. Met Kerstmis had hij voor zijn
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doctoraal nog niets uitgevoerd: zoo vroolijk en gezocht was hij, zijn vrienden konden
hem gemakkelijk overhalen om te boemelen. Ze lachten er aan hun bittertafel om
toen iemand kwam vertellen dat hij op Roevers' kast was geweest maar dat de vent
naar zijn patria Tessel bleek te zijn opgekrast - zoo'n land waar geen land meer
achter was.
Bernard was blasé. 's Morgens bleef hij heel lang in bed liggen geeuwen - tot
twaalf uur toe soms. En 's middags op de kroeg, 's avonds met zijn vrienden op
sjouw - hij wist al vooruit dat niets hem zou prikkelen, opheffen. En als eenige heul
ging hij zien dat doodstille geboorteplaatsje Den Burg - waar zoo vredig 't leven
verliep altijd 't zelfde - in zich voldaan, geen vermoeden van de vastewalsberoeringen.
Daar zou hij een paar weken bij zijn ouders niets doen....
Maar toen hij aan Den Burg was kon hij er zich niet op streek gaan voelen. Hij
wist zich als hij ging door de smalle straten groot en stakig, door menschen in hun
deur nagegaapt om zijn fatterig-verzorgd heerenuiterlijk en zijn snelle stadstred. De
heele dag was leeg. Zijn zusters waren van huis - zijn ouders spraken er iedere
middag onder 't eten met elkander over dat de aardappelen gedecideerd veel minder
goed waren dan die zij de vorige winter voor dezelfde prijs hadden opgedaan, en
dat zij 't schipper Dros zouden zeggen.
Alleen 's avonds onder 't loopje met Grietje voelde Bernard zijn verveling niet.
Totdat eens, in 't eind van Januari, aan 't ontbijt zijn ouders hem twisterig aan 't
bekijven raakten omdat hij in de wereld niks uitvoerde dan lanterfanten met die
dochter van Jannie Flens. En nu stelde Bernard meteen zijn vertrek vast op morgen.
Die avond gaf hij Grietje een hoedespeld met groote knop cadeau en een paar
kleinigheden voor haar kind, en nam met een handdruk en een lichte buiging van
haar afscheid. Hij zou haar denkelijk niet gauw weer zien, zei hij; van de zomer
zocht hij zijn oudelui op in Den Haag waar zij dan met vacantie heengingen, dus
wanneer hij weer eens op Tessel kwam kon hij niet zeggen. Hij wenschte haar alle
goeds.
En nu lag Grietje nacht aan nacht uren wakker eer zij insliep. Luid huilend kwam zij
soms voor haar moeders bedstee staan - ze kon weer niet slapen.
Bernard wou haar niet. Tot hem was zij aangetrokken.
In deze tijd gebeurde het dat Jan Duinker weer op een Zondag na kerktijd bij
Vrouw Raven kwam en er lang zat - de volgende week kwam hij terwijl zij
theedronken. De Woensdag daarop had hij een boodschap aan Den Burg, en toen
Vrouw Raven hem daartoe uitnoodigde bleef hij een koppie doen.
Toen Grietje zich als bakvisch door Jan het hof liet maken had zij vaak tegen de
vriendinnen haar weerzin jegens hem geuit. Die jongen.... zoo saai en stil.... Nu,
ziende zíjn toeschietelijkheid, lette zij daar dagelijks op. Met een glimlach vertelde
zij aan Bet dat Jan tegen Reyer Keyser over haar had gepraat - Bet keek met een
gewoon gezicht voor zich.
Bij Jans vierde bezoek, weer na kerktijd onder 't koppie, liet Vrouw Raven even
de twee alleen om bij Vlaming doppieskoek te halen. In de winkel bleef zij lang staan
praten.
De eene minuut na de andere ging voorbij. - de woorden kwamen niet over Jans
lippen. Ineens zei hij het.
‘Grietje zou je nou mien vrouw worde willen?’
Vlak bij Grietje zat die jongenskennis van haar heele jeugd - zijn zoo gewoon
bekende gestalte, het knappe verbrande gezicht. En nu vroeg hij haar ten huwelijk....
‘Jan.... laat ik er dan nog maar es een week over denken’.
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‘Ik veronderstel dat hee groot van uwe houdt hoor’, zei telkens weer in die week
Vrouw Raven. ‘Trouwd weest - en weer komt Jan om Grietje’. Zacht-lachend Grietje
aanziend schudde zij met haar hoofd.
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De heele dag sprak Grietje over Jan en zijn aanzoek - tegen haar moeder, tegen
Vrouw Vlaming, en de zestienjarige tweelingdochters van de overburen. Hoe vonden
zij Jan - wat zouden zij nu doen.
En toen Jan de volgende Zondagavond weer bij hen kwam zei Grietje, hem een
hand gevend en wat omlaag ziend, terwijl ze breed-over-haar-gezicht glimlachte:
‘Nou Jan - da's dan goed’.
Jan knelde Grietje in zijn armen en zoende, zoende haar.... Innig had hij die vrouw
lief.
Die Zondag waren op de boerderij van Jan's ouders Naantje en haar man te gast;
de volgende morgen zouden zij weer naar hun plaats in de Polder teruggaan. Toen
Jan thuis kwam beantwoordde men even zijn groet, - dan praatten zijn moeder en
zijn zuster door over beschikkingen van Naantje in haar huishouden. Aris Kooiman
sprak tegen zijn schoonvader.
‘En de ouwe Reuvers seit: wat móet het worren, wat móet het worren, as ze hier
op Tessel de Landbouwtentoonstelling houwen gaan’.
Jan ging zitten. Morgenochtend zou hij zijn verloving met Grietje wel vertellen,
dacht hij.
De volgende ochtend onder 't koppie, terwijl zijn moeder verstelde, zijn vader nog
brood zat te eten, was zwijgen in 't vertrek - ruimte van tijd nú om te spreken. Een
kwartier liet Jan voorbijgaan - toen zei hij de woorden:
‘Moeder ik woo uwe zeggen asdat ik verloofd ben met Grietje Raven’.
't Verstelwerk gooide zijn moeder neer: óp sprong de vrouw van de grond,
saamgetrokken 't gezicht. ‘Jezis Kriestes ben jee met Grietje Raven verloofd - God
allemachtig gaat hier teugeswoordig álles bute de moeder om! 't Béurt niet, ik wil 't
niet hewwe, 't béurt niet’!
‘Verdomd moeder, 't zel wel beuren’, schreeuwde Jan, met de vuist op tafel slaande
- zijn gezicht was wit.
‘Bedaard nou maar man’, zei Duinker tegen zijn zoon. ‘Moeder oome Piet kon
dan aollan zeggen: eerepels en een vrouw mot je zelfs kiezen’. Knipoogend keek
hij Jan aan.
En telkens in Jans verlovingstijd begon vrouw Duinker weer, met een zucht, als
zij en Grietje in elkaars gezelschap waren geweest: ‘Dus Jan jee wil heur voor je
vrouw hewwen - weet je 't wel - ja vader ik ken niet opskieten met een lui en koket
skepsel - as 't nou een degelijk meike was’.
En soms zei Grietje bij haar moeder thuis, verlicht zuchtend: ‘Hè morgen hier een
aardige dag met mekander, zonder Vrouw Duunker’.

VII.
In deze haar tweede verlovingstijd kon Grietje een heele dag achtereen lakens of
sloopen naaien; snel ratelde de machine. Ze stond een paar morgens vroeg op ‘wat komt uwe over’, zei ze met stemgeluid van minachting tegen haar moeder, toen
die de derde ochtend tegelijk met haar uit bed kwam. Met Jan ging zij twee
boerenplaatsen zien, die hij misschien huren kon, en op een verkooping kochten
ze een tafel en een spiegel.
Die winter haast iedere avond, later in de lammerentijd en in de zomer zoo dikwijls
hij kon, zat Jan bij zijn verloofde. Zijn illuzies sprak hij soms tegen haar uit - op een
boerderij, verder komen.
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Grietje, dicht naast hem gezeten, zei ‘ja, ja’, lachende met haar heele gezicht,
snel schok-bewegend haar hoofd en bovenlijf. ‘O ik ken veul beter met Jan opskieten
as eerder met Jaap Kortenhoeven en Bernard Roevers’, vertelde ze aan de
vriendinnen.
Maar soms wanneer Jan op zoo'n avond saai-stil gezeten had was Grietje de
volgende dag zwijgend. Dan wierp ze zich 's middags op haar bed, en lag daar een
uur bijna.
Als de verloofden weinig zeiden, zat Vrouw Raven tegen ze te praten. Ze haalde
glimlachend hoofdschuddend op van vroeger: ‘Jan en Grietje altoos al met mekander
och - na 't skool same de Westerweg op - weet uwe 't nog Jan. En dat ik en uws
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moeder eerder ok altoos zokke goeie vriendinnen warren, deer gane heulie drieë
weer konne de menschen an De Burg dan seggen: Cornelia Koning en Jannie Flens
en Duw Bakker, de trouwe comparanten. Wat gaat het toch in de wereld, nou trouwt
Grietje met uwe en ze het altoos maas weest met An Imme. Nou mot uwe wete Jan
dat ging zoo: op een keer komt Duw bee mee en zeit: Och god Jannie, zeit ze, zoo
jee An Imme niet es een keer bee Grietje te gast frage willen. Van dat ik en mien
man gien goed leven met mekander hewwe deervan het see thuus ok nooit wat.
Die woorden begrootten me doe toch zoo. Ja nou moet uwe begriepen: ik en Duw
heur moeder die stingen es bee heur in de keuken doe ze nog maar een week of
wat trouwd wazzen en net seit Vrouw Bakker teuge mee: “nou Jannie ze hewwe
zeker nog hillegaar gien woorden had”, deer hoore we Knol in de kamer: voor den
dit en den dat....’ Haar bovenlijf heen en weer bewegend dook Vrouw Raven met
haar hoofd tusschen haar schouders. ‘Al die Knolletjes - 't is vloekerig volkie. Wat
soo 'k seid hewwe - nou An Imme het toen bee Grietje te gast weest en van dan af
is see maas worre met Bet en Grietje - die gingen net samen doe in die tied. Eerder
deurdat An Imme op 't skool hooger zat daar ze twie jaar ouwer is had see met
heulie nooit zoozeer omgang. Och Jan ze hiew dan zoo van uwe, An Imme.’ Vochtig
werden Vrouw Raven's oogen. ‘Ik verwacht dat see d'r een bedroefde last van het
dat uwe met Grietje gaat. Hè - zok zoowat - 't most niet mágge’.
Een paar momenten zag Jan 't meisje waarmee hij twee maal kermis gehouden
had.
Als Jan 's avonds vroeg, of, op Zondagen, 's middags kwam, vond hij de kleine
Jannetje wakker. Als zij hem zag begon zij te lachen en stak de armpjes naar hem
uit: hij nam haar op zijn knie en liet haar op en neer rijden, zingend met zijn
ongeschoolde mooie tenorstem altijd hetzelfde versje:
‘Zoo doet een damespaardje - zoo, zoo, zoo, Zoo doet een heerepaardje - zoo,
zoo, zoo, Maar zóo doet een boerepaardje, zóo-zóo-zóo’. Heel snel ging bij de
laatste woorden zijn been op en neer - één lach werd 't gezichtje van 't kleintje, dan
giérde het op. Jan, even stil zittend, lachte 't kind toe - dan tilde hij Jannetje met zijn
twee groote handen een paar keer in de hoogte - ze gierde weer.
Wanneer het kleintje moest gaan slapen nam Grietje het van hem over en knuffelde
en zoende het - Vrouw Raven kleedde Jannetje altijd uit.
‘Jees - is 't nou toch Jan’, had Bet gezegd, toen Vrouw Vlaming haar vertelde dat 't
er door was tusschen Jan en Grietje. Thuis, zwijgend, dacht ze aldoor aan 't verdriet
dat Anne Imme ervan hebben zou. 's Avonds ging ze naar haar vriendin.
‘Heb je 't al hoord zeg, van Jan?’ vroeg ze.
‘Ja, - Cathrien het 't mee seid, die was d'r net gustereevend effies’. Schril-hoog
klonken Anne Imme's woorden, ze trilde en voelde een brok in haar keel. Ze zaten
zwijgend tegenover elkaar, dan zuchtte Bet diep: ‘ja....’
‘Zoo gaat het maar hé’, zei Anne Imme trekkerig-glimlachend.
‘Ik ken je zegge dat 't me vreeselijk om je begroot’, zei Bet. ‘Vanmiddag - ik kon
het maar niet uut me gedachte vandaan krigge’. Ze zwegen - Bet zuchtte nog een
paar keer - ‘ja....’
Een paar dagen later deed Bet bij haar aan huis Anne Imme een verhaal van een
nicht, die van de vaste wal voor nachtjes was gekomen met haar kind, dat vijf
maanden na de dood van de vader geboren was. Bet kreeg de tranen in de oogen:
‘zok zoowat most je nou zelfs es overkommen’.
Anne Imme's stem trilde. ‘Die mensche hewwe mekaar teminste had maar as je
mekander gien ienze krigt’. En nu schreide ze een heele tijd door.
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Toen ze bedaard was wandelden zij samen naar haar eigen huis - Bet hing, niet
sprekend, aan Anne Imme's arm.
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‘Nou gaan ik as ik thuus ben maar met ienze te bed’, zei Anne Imme. ‘Tante Tetje
zit toch bee vader. Ik zel heulie ok maar gien genacht zeggen’. Bet stemde er eerst
mee in. Maar toen ze voor de deur stonden zei ze: ‘Nou ging ik niet derek te bed
An Imme, want dan bluuf je prakkezeeren - ik ging maar eerst wat bee de aare
zitten’. Anne Imme, door 't loopen al wat opgewekter geworden, had ook geen zin
meer om dadelijk te bed te gaan. Ze bleef naar de twee oude menschen zitten
luisteren, dof in haar hoofd na 't uithuilen, wat getroost.
De volgende morgen, onder 't aankleeden, bedacht ze voor 't eerst om van haar
huis weg te gaan.
De heele dag was zij beweeglijk, opgewekt, door dit plan - zij onder menschen,
die niet altoos vitten en vloekten - wat van de wereld zien. Want dan wou zij van
Texel af. Hulp in een huishouding, of in een winkel....
En het kwam bij haar vast te staan: wanneer zij in December drie-en-twintig was
geworden zou zij haar vader zeggen dat zij weg wou, en haar moederlijk erfdeel
opvragen.
Na een poosje uitte zij het plan tegen Bet, wat langzaam.... Bet zei er toen weinig
van, zweeg een tijdje.... ‘Nou, ik geef je eigenlijk geliek dat je van je vader weg wil’,
zei ze de volgende dag. ‘Net as met mee en moeder - altoos even ontevreden, wat
je ok voor zoo'n mensch doet’. Ze zuchtte.
Telkens weer praatten in dezen tijd de twee vriendinnen over Grietje - meestal
begon Anne Imme. ‘Ik weet wel as ík mien man verloren had, zou ik zoo gauw gien
aar neme kennen’. ‘Ja en nou is Jan alles, en eerder praatte zee altoos: Jan - o nee
die jongen mot ik niet’, zei Bet. Nu herinnerde zich ook Anne Imme die uitlatingen
van Grietje.
Toen de moeders haar met Grietje in nadere kennis hadden gebracht, was zij tot
't jongere meisje aangetrokken doordat die haar uitnoodigde, afhaalde en haar de
geheimen vertelde. Dan zocht ook zij Grietje's gezelschap, en ze uitte zich tegen
haar. Buien van slechtgehumeurdheid verdroeg zij.
't Was soms gebeurd dat Bet in gezelschap van meisjes van gelijke leeftijd ineens
met Grietje de spot stak - noch zij noch de anderen bleken Grietje ernstig te nemen
- overpraat zweeg Anne Imme. Toch bleef zij Grietje zoeken, toen die al tegen
iedereen zei dat Anne Imme stijf en saai was.
Maar al jaren lang deden 's avonds Bet en zij voordat zij Grietje halen gingen een
rondje met elkaar - of nog een als Grietje naar huis was. Dan spraken zij tegen
elkander uit waar zij als Grietje er bij was over zwegen. Bet wist al lang dat zij met
Grietje niet vertrouwelijk was, en niet meer om haar gaf. Anne Imme kende zij open
en hartelijk, en veel vertrouwde zij haar toe wat zij ook voor haar vader van wie zij
veel hield verzweeg.
Bet merkte het als Grietje een week met een afgetrapt bezemband, een
uitgerafelde stootkant of een ingescheurd split liep, tot ten slotte Vrouw Raven 't
kleedingstuk verstelde. Wanneer Grietje ergens zat te vertellen dat 't huishouden
dreef op haar, dan zweeg Bet, en wist dat Vrouw Raven 't werk deed, en dat Grietje
buien had waarin zij alles wilde opruimen, en haar moeder slordigheid verweet.
Anne Imme, sinds Bet tegen Grietje gezegd had: ‘Zoo kort nadat Jaap dood is’...
zag die vrouw: zonder liefde. Buien van slecht humeur herinnerde zij zich nu.
Doorpratend haalde zij die weer op tegen Bet, nu alles begrijpend als voorkomend
uit Grietje's onaangenaam karakter.
Ze zei niet meer: ‘ik ga na Grietje’, maar: ‘ik gaan es na de kleine Jannetje kieken’.
Na zoo'n bezoek verlangde zij ernaar ergernis over daden en gezegden van Grietje
uit te storten tegen Bet. ‘Altoos kleedt Vrouw Raven Jannetje uut en an - en zee het
er zelfs best de tied veur, want ik fraag heur nog: ‘hep je 't niet drok met je uutset
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daar je ankommend najaar trouwt’, ‘ninnet’, zeit ze, ‘de grootste helft was al klaar
voor dat ik en Jaap in de Warmoesstreet zoowe
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komme te wonen, ik hew 't niks bezonder drok nou dat ik niet meer naai’.
‘Ja deer ken je altoos 't hart an sien as de moeder zelfs veul met een kiend in de
weer is’, betoogde Bet, Anne Imme aanziend.
Eens overkwam het Anne Imme dat zij ergens zat waar menschen tegen elkaar
zeiden: ze waren blij hoor dat Grietje Raven nou weer een beste man kreeg. Wat
een lief vrouwtje was het. Nu viel Anne Imme uit, getergd: ‘ze hep dan toch zeker
niet erg groot van d'r eerste man houwen’. Men zweeg wat verbaasd, glimlachte
dan.... ‘Zoo'n knap vrouwtje - ik denk An Imme as jee es een man krigge ken dat je
ok toesnapt’, zei met zijn oogen en mond lachend een groote man die tegenover
Anne Imme een pijp zat te rooken. 't Heele gezelschap lachte, en allen keken tegelijk
naar Anne Imme.
Op Maria's Hoeve, een niet groote boerderij aan de binnenweg van Den Burg naar
Oudeschild zouden Jan en Grietje komen te wonen. Al heftiger begeerde Jan,
stilzwijgend, Grietje - hij had er een paar keer op aangedrongen: vóor den winter
nog trouwen. En zoo huwden zij in het laatst van October.
Grietje, eenmaal opgestaan die morgen van haar trouwdag, voelde haat tegen
Jan, die sáaie jongen - die nu haar mán worden moest. Bleek zat zij aan het ontbijt
- op wat haar moeder zei antwoordde ze in lettergrepen.
‘Wat bent uwe stil lief, wat hew ik deer toch een last van’.
‘Ik haát Jan’ kreet Grietje op, ‘ik wil niet met 'm trouwen, ik haát him’.
Rood-boos werd Vrouw Raven's gezicht; ze prak met saamgetrokken
wenkbrauwen, snel. ‘Is dat een praat Grietje - wel foei - uwe most je skame - zoo'n
beste man krigt uwe. Nou Jan nog bedanke zeker - uwe wil aollan wat aars. Grietje
uwe bedankt die jongen niet’. Onder de snelle booze woorden van haar moeder
tegen haar begon Grietje te huilen, de elleboog op tafel, 't voorhoofd in haar hand.
Jan begroette ze toen hij kwam met een trillende stem en sidderende lippen.
Jan was alleen te voet vooruitgegaan naar zijn bruid. Zijn moeder was nog bezig
geweest met alles op te bergen, af te sluiten, zichzelf aan te kleeden en haar man
met zijn beste goed te helpen. Wanneer zij zoo druk bezig was vóór een uitgang
dorst niemand haar te storen. Tegen zijn vader had Jan gezegd: ‘Vader ik gaan nou
maar vast, d'r motte d'r al genog in 't wagentje’.
In Vrouw Raven's huis was hij maar kort voor Grietje's familie. Zwijgend zat hij
naast zijn bruid.
Eerst kwam oom Sijbrand Raven in zijn ouderwetsch Zondagspak, toen Tante
Hiltje van Oosterend met haar man. Vrij wat later Jans familie. Met moeite werkte
zich 't eerst Karstiaan uit het tentwagentje, Jans broer, sinds eenige jaren onderwijzer
te Amsterdam, die overgekomen was om getuige te zijn; dan de anderen gauwer Aris Kooiman sprong er vlug 't laatst dadelijk achter Vrouw Duinker uit.
Karstiaan gaf Vrouw Raven een hand en keek haar in 't gezicht: dat was ook al
een heele tijd geleden dat hij haar 't laatst gezien had. Zij schudde 't hoofd en sloeg
de handen in elkaar om zijn breede gestalte en zijn heerig voorkomen: ‘och och wat
is uwe veranderd’. Nu begroetten ook, elkaar verdringend, Oom Sijbrand en de twee
Oostrenders Karstiaan; dan ging men zitten en de een na de ander deed hem
vragen: hoe lang was hij nou al van Tessel af, en hoe maakten zijn vrouw het en
zijn twee kinderen - twee had hij er immers - en zoo'n leven in de stad, beviel hem
dat bij voortduring goed - 't was zeker wel een heele verandering, als je grootgebracht
was in 't boerenland. Nu kwam een gedachtenwisseling erover waar je liever mocht
wonen, buiten of in de stad. Allemaal namen ze er aan deel, over de tafel heen
dadelijk elkander antwoordend - slechts Grietje zei niets, en ook Jan zweeg. ‘Ik hoop
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op Tessel te leven en te sterven’, zei Tante Hiltje. Karstiaan betoogde in net
afgemaakte zinnen dat het leven in een groote stad je geestelijk
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opwekte - de groote bewegingen van de tijd, daarvoor kreeg je oog, vooral op zoo'n
eerste-klasse-school, waar je de ellende van het proletariaat kon leeren kennen.
Vrouw Duinker begon terwijl de anderen nog luisterden naar Karstiaan apart tegen
Vrouw Raven te spreken. 't Was een groote stap voor een jong mensch om te
trouwen. Zij had dat haar kinderen dan ook altoos onder 't oog gebracht.
De beide vrouwen kwamen in hun gesprek op Bet en Anne Imme. Ze waren
beiden bij 't trouwen gevraagd - anders niemand behalve de naaste familie, maar
de twee trouwe vriendinnen, om die er dit keer buiten te laten, nee dát kon niet, had
Vrouw Raven gezegd. Gisteren was Bet voor vast komen antwoorden: nee ze deed
het maar niet - nou dat Anne Imme toch ook niet komen kon. ‘Bet valt of’, had Vrouw
Raven gezegd toen ze weg was. ‘Ik liek wel te meenen dat 't Bet niet zint, zoo'n
fijne jongen’.
Anne Imme kwam niet omdat haar vader sinds veertien dagen ziek was. Nierziekte,
had dokter gezegd. Nu kon zij erg moeilijk van huis. Tante Hiltje en haar man wisten
nog niet van Knol's ziekte; die werden nu door de anderen van de bizonderheden
op de hoogte gebracht.
Toen Karstiaan een toespeling niet begreep begon Aris Kooiman, telkens met
een lach luid een paar woorden roepend tegen Jan, op te halen Jans uitgangen met
Anne Imme, hun prijswinnen samen op 't kartje - en hoe mal 't meike met hem
geweest was, ze liep om hem heen als een bij om 't honingvat. ‘Donder Jan as Jaap
Kortenhoeven d'r nog was wie weet weer as wee dan nou brulloft zatte te houwe’,
riep hij breed-lachend. Naantje stootte hem aan: ‘Stil nou Aris, denk d'r om’,
vermaande ze welluidend zacht.
‘Dat is dan voor die juffrouw wel onaangenaam dat jij nu met Grietje trouwt’, zei
Karstiaan tegen zijn broer. Jan keek op - dan een tijdje, zwijgend, bleef hij zien het
meisje bij haar zieke vader nu....
Van 't raadhuis terug gekomen drongen ze in de kamer om Jan en Grietje heen
en feliciteerden - Vrouw Raven stroomden de tranen over 't gezicht.
Men ging zitten, koffie en advocaat drinken; Marie Bruin, een van de tweelingzusjes
die aan de overkant woonden, en die zoolang op Jannetje gepast had, bediende.
Er kwamen kaartjes en telegrammen van Vrouw Raven's broers en zusters, die
behalve Tante Hiltje allen aan de vaste wal woonden. Vrouw Raven kreeg van elk
telegram de tranen in de oogen. Tante Hiltje vooral had het druk tegen de bruid:
‘kiek es Grietje, die fielseteeren ook’. Op het drukke gepraat tegen haar bewoog
Grietje even knikkend haar hoofd, en zei: ‘o’.
Marie Bruin bracht nu Jannetje binnen - met een keurig gehaakt roze jurkje aan,
dat Grietje van Anne Imme cadeau had gekregen, zat 't kind op haar arm. Vrouw
Raven nam het over en bleef zoo staan in 't begin van de kamer - allen keken tegelijk
naar 't kleintje, en riepen: ‘dag Jannetje’, of ‘kom es bee me lief’. De oogen van de
grootmoeder tintelden, één lach was haar gezicht; ze knuffelde 't kind: ‘mien skoatje
zee is omoe's lieve skoatje’.
Dan zette ze Jannetje op haar beentjes. Nu staken er sommigen, voorover 't
bovenlijf, de armen uit: ‘Jannetje kom es bee tante’. Van de een naar de ander liep
dribbelend het kind; ze tilden haar op en hielden haar een poosje op schoot, en
onderwijl richtten ze zich tot Grietje en prezen Jannetje's grootte en voorlijkheid.
Grietje zat met bleek gezicht en gesloten lippen. Moeder had haar verhinderd om
Jan te bedanken. Ze had het lánd aan moeder. Nu spraken aldoor tot haar de
menschen. ‘Wat krig jee een boel filsetaties Grietje’, zei Naantje.
Ineens hard óphuilend liep Grietje de kamer uit.
EINDE VAN HET EERSTE DEEL.
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Maddalena,
door Amelie de Man.
I.
Toen Maddalena de trap opging, beving haar een duizeling, zoodat zij zich aan de
leuning vastgreep, en het was alsof het leven uit haar wegzonk. Buiten dreunde
zwaar-rollend langzaam een kar voorbij. De lage deuropening stond licht in de
vunzigdonkere huisingang en voor het meisje uit, langs de vuil-vlekkige
verwaarloosde muur schemerde de smalle trap omhoog met goor-grauwe uitgesleten
treden en verloor zich windend in het donker boven haar.
Met pijnlijke spier-spanning van den mageren arm, haar bundel, in een geruiten
doek gebonden, in de andere hand afhangend, trok zij haar loom nietig lichaam van
trede tot trede omhoog in het schemerdonker, waar van het overmoedig vroolijk
zonnelicht buiten geen schijnsel doordrong. Langzaam kwam zij voort, wee-benauwd,
bang om op de trap andere inwoners tegen te komen. Op het portaal trok zij met
moeite de groote ouderwetsche sleutel uit den bundel, opende de deur en sloot die
haastig weer achter zich. Schuifelend liep zij door de donkere gang naar de keuken,
plaatste het pak op tafel en ging op een stoel zitten, in elkaar gezakt, de oogen
zonder uitdrukking voor zich starend.
Kon ze zoo maar blijven zitten, zonder zich meer te verroeren! Maar ze moest de
kamers doen, de bedden opmaken. Moeder had haar gezegd de vloer te wasschen
in de kamer aan de straatkant, die verhuurd was aan een advocatenklerk. Maar dat
deed ze niet, ze voelde er de kracht niet toe. Hoe lang zou ze nog zoo kunnen
doorgaan en het voor moeder verbergen? Een angstgevoel kroop over haar huid.
Wat zou moeder zeggen als ze merkte dat het weer zoo ver was? Verleden jaar
was ze goed geweest, na de eerste wanhopige woedebuien, en had haar de laatste
drie maanden in een weldadigheidsgesticht bij de nonnen gestuurd. Iedereen in de
buurt meende toen, dat zij naar haar grootmoeder was in Foligno, voor haar
gezondheid, omdat zij er zoo ellendig uitzag. Het kind, een jongen, was nog buiten
bij de min. En nu, sedert drie maanden, al weer mis. Dit maal zou ze er niet zoo
gemakkelijk afkomen. Maar wat moest ze doen? Als ze weigerde, dan dreigde hij
haar in de steek te laten, nooit weer bij haar terug te komen en ze zat immers aan
hem vast door dat eerste kind! 't Kon toch zijn, dat hij haar trouwde - hij beloofde
het telkens weer, zoodra hij een eigen zaak zou kunnen opzetten - maar eigenlijk,
voor zich zelf, geloofde ze er niet aan. Hij behandelde haar slecht, nooit kreeg ze
een goed woord van hem en dan nog troggelde hij haar al haar centen af. Moeder
was den heelen dag uit op haar werk, en de centen die Maddalena kreeg voor haar
middageten, moest hij hebben. Zij at bijna niet meer, maar dat kon haar zooveel
niet schelen, ze had toch geen trek. Vanavond moest hij weer twee lire hebben en
ze had maar dertig soldi bij elkaar kunnen krijgen. Alles wat ze beleenen kon had
ze weggestuurd, langzamerhand. Dat deed de portier voor haar, maar die was een
dief. Onmogelijk dat hij zoo weinig kreeg voor wat zij hem meegaf. Dat gouden
ringetje nog, laatst, een leelijk ding, maar toch goud, en zoo weinig had hij haar
gebracht. De portier en Umberto waren maatjes, dat begreep ze best. En dan
bedroog hij haar met die modiste, een paar huizen verder, ze wist het zeker. Oh,
hoe haatte zij die meid, met haar brutaal provocant gezicht en haar volle buste en
heupen, die zij wendde en draaide, terwijl Maddalena zich klein en nietig en mager
wist, met haar grauw gezicht vertrokken van ellende, de donkere oogen flets en hol.
Er werd gescheld. Langzaam liet zij zich van den stoel glijden en slofte de gang
door naar de deur.
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- Wie is daar?’ riep zij door de reet.
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- Ik ben het, Peppino!’ antwoordde de schorre stem van den portier.
Zij opende de deur, de man kwam binnen, wat krom naar een kant gebogen, de
pet achterover op het sluike zwarte haar, waaronder de oogen driest kwaadwillig
uitkeken. Met vertoon van voorzichtigheid duwde hij nog eens tegen de deur. Toen
kwam hij wat dichter bij Maddalena en fluisterde schor:
- Umberto heeft gezegd, dat hij die twee lire vast moet hebben vanavond. Hij was
in een slecht humeur’, voegde hij eraan toe, met een gemeen knipoogje, ‘er was
geen gekheid met hem te maken. Wie weet waarom?’ Onderwijl bezag hij het meisje
listig van terzijde om te zien welken indruk zijn woorden maakten.
- Was hij nu juist beneden?’ vroeg Maddalena.
- Neen, neen’, antwoordde Peppino ontwijkend. ‘Een poosje geleden. Ik ben niet
dadelijk naar boven gegaan’.
- Zeg hem maar, dat hij ze zal hebben’, zei ze, verwachtend dat de man zou
heengaan.
Doch hij draalde nog, en zei eindelijk met een onbeschaamde glimlach:
- Ik heb vier soldi noodig om suiker te koopen voor Caterina, en ik heb niets bij
me....’
Met een onderdrukte zucht tastte Maddalena in haar zak en haalde er een
tiencentiemstuk uit.
- Daar’, zei ze. ‘Meer heb ik niet’.
De portier nam het aan, met een beleedigend gebaar van ongeduldige minachting,
en ging heen.
Maddalena bleef even aan de open deur staan luisteren, of ze hem beneden
hoorde praten met Umberto. Doch ze vernam niets en sloot de deur.
Weer duizelde zij, en een weeë onpasselijkheid vertrok haar mond. Wankelend
liep zij naar de kamer van den advocatenklerk en zette zich op een stoel.
Het ging slecht vandaag, nog erger dan gisteren. Zij zou moeten handelen. En
weer dacht zij aan de raad die Umberto haar onlangs had gegeven, met het adres
van een vroedvrouw in de buurt, die ook wel anderen geholpen had en zich met
weinig tevreden stelde. Maar je kon er van dood gaan! En al dacht ze soms dat ze
wel wou sterven, toch, als het er op aan kwam.... Neen, neen!
De angst gaf haar kracht, en als wilde ze zich zelf overtuigen dat ze nog wel voort
kon, stond ze op en begon het bed op te maken.
Met tusschenpoozen van rust deed zij haar werk, het hoognoodige. Toen zij met
groote trage streken van den bezem hier en daar de vloer geveegd had, sloot zij
het venster - anders kwam er weer stof binnen en dan bromde moeder, omdat zij
de boel niet schoon hield.
Dof dreunde het kanonschot van twaalf uur. En nog moest zij de andere kamers
doen.
Eindelijk was ze klaar en zette zich in de keuken bij de tafel voor haar middagmaal:
een stuk brood en een ei. Het andere ei bewaarde zij voor den avond. Wat zou ze
graag een slokje wijn erbij hebben, dat zou haar goed doen. In geen maand had ze
meer wijn geproefd. Daar zorgde Umberto wel voor, en Peppino. Die kwam telkens
om drie, vier soldi, en zij moest hem wel te vriend houden, anders vertelde hij alles
aan moeder, over de bezoeken van Umberto en de pakken naar de Bank van
Leening.
Met weerzin slikte zij het laatste brok van het harde grove brood door. Zij voelde
zich nu verdoofd van moeheid en ging in de andere kamer op haar bed liggen, waar
zij onmiddellijk in slaap viel.
Na langen tijd ontwaakte zij - het was laat, dat zag zij aan het licht. Doch moe en
versuft bleef zij liggen zonder gedachten in het welzijn van die rust. Eindelijk liet zij
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zich van het bed glijden en bleef even zoo zitten zich de haren in orde strijkend en
de kleeren recht trekkend. Toen liep zij naar de voorkamer, opende het raam en
keek uit in de straat beneden.
Daar begon het daglicht al heen te wijken naar boven in de bleek-blauwe lucht.
Man-
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nen en vrouwen draalden buiten, genietend tot het laatst van den zoelen lentedag.
Aan de vensters van de huizen tegenover keken meisjeshoofden tusschen groene
planten uit. Voor het wijnhuis aan den overkant zaten mannen in hemdsmouwen,
de ellebogen op de tafel, voor de karaffen met gelen wijn. De waard stond mee te
praten, de eene hand op een stoelleuning, de andere in de zij. Binnen was het licht
al ontstoken en rijden zich de tafels voort. Er zaten een jongen en een meid, duidelijk
in den gelen schijn.
Op de trappen van de grijze kerk met de zware afgesleten grauw steenen engelen,
lag de kreupele bedelaar Checco lui uitgestrekt, zijn kruk naast hem, en een oude
vrouw uit het steegje, met rood-omrande oogen en schamele grijze haren, zat met
een slapend kind op haar magere knieën. Voor het café op den hoek zaten de
menschen aan tafeltjes, - een familie, man vrouw en kind, hij voorovergeleund naar
het straatleven kijkend, zij zwaar en dik, achterover, het hoofd met een zwarten
hoed en groene veerbos, naar het jongetje gewend dat zoet op zijn stoel zat.
Eén voor één ontbrandden de witte lantaarnvlammen en verspreidden hun schijnsel
over de straat. De kerkklok begon te luiden.
Twee vrouwen staken de straat over en gingen de kerktrappen op, breed van
omvang, moeizaam in 't bewegen, onderwijl een doek over 't hoofd slaand. Een
man volgde, en toen een vrouw met een kleine jongen, en een oud echtpaar, hij
krom gebogen, zij breed en rond, schommelend van het gewicht der heupen. De
een na den ander verdwenen zij achter de geruischloos dichtslaande deur van het
kerkportaal.
Beneden voor de deur zat Mastro Peppe, de metselaar, log ineengezakt, de pijp
in den mond, en de Sora Francesca, de waschvrouw, kwam aan met een groot pak
waschgoed op het hoofd.
Er werd gescheld. Maddalena wendde zich om en zag de kamer zwart van donker
achter haar. Daar was Umberto. Nog eens schelde hij. Die was stellig uit zijn humeur,
dat zou wat geven!
Zonder haast liep zij naar de deur en riep: ‘Wie is daar?’
- Doe open’. Het was de stem van Umberto, bevelend. Zij gehoorzaamde en
zonder te spreken liep hij haar voorbij, de gang in. Zij volgde.
- Waarom deed je niet open?’ vroeg hij norsch, onder het voortloopen. ‘Wat voerde
je uit in het donker?’
- Ik stond aan het venster’, antwoordde zij.
Hij ging in de keuken op een stoel zitten, terwijl zij rondtastte naar de lucifers.
Achterovergeleund, de beenen uitgestrekt, de handen in de zakken, een slap
vilthoedje achter op het hoofd, keek hij van terzijde naar haar, terwijl zij de lamp
aanstak.
- Wat ben je leelijk vanavond!’ merkte hij op. En toen:
- Is Peppino geweest vanmorgen?’
Zij werd eensklaps nederig en wendde zich smeekend naar hem toe.
- Umberto, ik heb maar dertig soldi, ik heb heusch niet meer kunnen krijgen!’
Vloekend sloeg hij op tafel.
- En wat moet ik nu doen? Ik moet twee lire hebben, en waar haal ik ze vandaan?’
Nijdig sprong hij op en begon heen en weer te loopen, de handen in de zakken.
Zij stond bij de tafel, angstig kijkend naar zijn misnoegd gezicht.
- Ik heb ze van mijn vader genomen’, ging hij voort, zich opwindend. ‘Als hij ze
vanavond niet vindt, dan merkt hij het, en dan vermoordt hij me. Hoor je, dan
vermoordt hij me!’ riep hij en duwde haar zijn gebalde vuist voor het gezicht.
Zij schrok terug. ‘Wat zal ik er aan doen, Umberto?’ riep ze bang. ‘Ik heb je alles
gegeven wat ik had. Zoek maar zelf, of je nog wat vindt!’
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Hij haalde minachtend de schouders op en hervatte zijn wandeling. Plotseling
bleef hij staan.
- En ben je er geweest?’ vroeg hij.
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- Waar?’ Doch ze begreep wel wat hij bedoelde.
Hij wees met zijn hoofd in de richting waar de vroedvrouw woonde.
- Neen’, zei ze en wendde zich af.
- En waarom niet?’ drong hij aan.
- Ik ga er niet heen’, antwoordde ze, eensklaps weerbarstig.
- En wat wil je dan doen?’ redeneerde hij op verontwaardigden toon. ‘Rustig
afwachten, zooals de vorige keer? Maar dan zal je je Moeder eens hooren! Je denkt
zeker: “Dat is eens goed gegaan, en dus kunnen we 't wel weer probeeren.” Maar
dat zal je zien! Ze zet je op de straat! En dan hoef je niet te denken, dat ik je nog
weer aan kijk, als je er plezier in hebt, zoo'n schandaal te maken!’
Zij begon te huilen. ‘Ik heb geen geld!’ snikte zij als een laatste uitvlucht.
- Ik zal je wel helpen’, verzekerde hij. ‘Ik zal de helft betalen. Zie eerst maar dat
je 't geld bij mekaar krijgt en ga er dan morgen dadelijk naar toe, dan krijg je later
de helft van mij terug.’
Zij bleef doorschreien, de handen voor het gezicht.
- Kom’, bemoedigde hij en klopte haar op den schouder. ‘Geef nu die dertig soldi
maar, als je toch niet meer heb, en dan ga ik!’
Zij schoof de tafellade open, zamelde het geld in haar hand en liet het in de zijne
glijden, die hij open hield.
- Allemaal koper!’ merkte hij aan, terwijl hij de munten in zijn broekzak stak. En
zich omwendend:
- Goeden avond’.
- Geef je me niet een kus, Umbè?’ vroeg ze, hem met droevige betraande oogen
naziend.
Met een vluchtig schouderophalen kwam hij terug en kuste haar even op de wang.
Ondertusschen betastte hij haar met de eene hand en riep:
- Oh, wat ben je mager! Je lijkt wel een vogelverschrikker. Ga er nu morgen vast
naar toe, hè?’
- Ja’, beloofde zij onderworpen.
Zij vatte de lamp en volgde hem naar de deur, die hij opende en hard achter zich
dichttrok, zoodat de lamp hevig walmde in den plotselingen luchtstroom. Maddalena
liep naar de keuken terug, zette de lamp weer op de tafel, nam haar borduurraam
en begon te werken. Moeder drong er altijd op aan, dat zij voor winkels zou borduren,
doch zij kreeg nooit iets klaar. Een half uur werkte zij door, zonder veel uit te richten.
Liever ging zij maar weer op bed liggen.
Het borduurraam liet zij op de tafel bij de lamp, om het weer op te vatten even
voor Moeder thuis kwam, en legde zich in de donkere slaapkamer op haar bed. Half
dommelend, half wakker bleef zij zoo, en hoorde de klok buiten het eene kwartier
na het andere slaan. Eindelijk, na tien uur, werd er gescheld. Daar was Moeder!
Haastig sprong zij op en liep in het donker naar de deur, zich onderwijl de oogen
wrijvend. Ze deed open en haar moeder kwam binnen, dadelijk ontevreden vragend:
- Waarom kom je niet met een kaars?’
- Ik heb er niet aan gedacht’, verontschuldigde zich Maddelena, onderwijl volgend
naar de keuken.
De moeder legde haar grijswollen doek op een stoel en ging bij de tafel zitten. Zij
was nog niet oud, doch verflenst en versjouwd van het werken.
- Heb je de voorkamer gedaan?’ vroeg ze, het hoofd op de hand geleund.
Maddelena verzekerde van ja.
- En de vloer gewasschen?’
- Ja zeker!’
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Zonder te spreken nam de moeder de lamp op en ging heen. Maddalena bleef
in het donker.
Na eenige oogenblikken keerde het schijnsel terug en de moeder kwam weer
binnen.
- Je hebt er niets aan gedaan, maar niets!’ voer zij uit. ‘'t Is overal zoo'n vuile boel,
dat het een schande is!’
Maddalena antwoordde niet, zij zat met koppig gezicht voor zich op de tafel te
kijken.
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- Wat voer je dan toch uit den god ganschelijken dag!’ ging de moeder voort. ‘Als
ik dat tenminste maar eens wist!’ En zich opwindend tot heviger woede: ‘Ik begrijp
het trouwens best! Die smeerlap is natuurlijk weer hier geweest!’
Maddalena zag op, de oogen boos en hard.
- Als je van Umberto spreekt, die komt hier nooit meer!’
- Zoo! komt die hier nooit meer!’ smaalde de moeder. ‘Ja, dat zal waar zijn! Daar
heb ik zoo mijn ondervinding van opgedaan! Maar ik verzeker je, als je weer begint,
dan zal je er niet zoo gemakkelijk af komen! Ik jaag je de straat op en hier zet je
geen voet meer, daar kun je op rekenen!’
Nu eerst bemerkte zij het borduurraam, dat op de tafel lag en nam het in handen.
- Dat ligt hier zeker om me wijs te maken, dat je gewerkt hebt. Ik kan wel zien hoe
dat opschiet!’ Ze smeet het raam op de tafel neer. Maddalena zag niet op en bleef
hardnekkig zwijgen.
- Dat ik toch gestraft moet zijn met zoo'n dochter!’ jammerde de moeder. ‘Ik werk
den heelen dag en als ik 's avonds moe thuis kom, dan kan ik me nog boos maken.
Ik zal me aan jou dood ergeren!’
Ze ging weer zitten, vouwde de krant open, die zij had meegebracht, en begon
te lezen. Doch haar gedachten bleven nog met den twist bezig. Voor haar aan
werken gewende natuur was Maddalena's nietsdoen een iederen dag vernieuwde
reden tot verontwaardiging. Daarbij kwam de wrok over het gebeurde van verleden
jaar, de ergernis over de onkosten voor het onderhoud van het kind, en zoo was zij
er langzamerhand toe gekomen haar dochter te beschouwen als het kruis van haar
leven, waarover zij tobde en morde bij zichzelf, onder haar werk en gedurende haar
schaarsche vrije uren. Terwijl haar moeder de krant las, zat Maddalena met het
hoofd op de handen geleund en het was haar aan te zien dat zij de slaperige oogen
met moeite open hield. Toch durfde zij niet naar bed te gaan, want moeder zou boos
worden en zeggen dat haar dochter op dit eenige oogenblik van den dag, dat zij
rustig thuis doorbracht, haar niet tot gezelschap wilde zijn.
Eindelijk was de krant uitgelezen en stond de oude vrouw op.
- Kom, laten we maar bed gaan’, zei ze. En haar dochter aanziend:
- Wat zie je er altijd slecht uit! Ik begrijp niet wat je mankeert! Je werkt niet, je
krijgt genoeg te eten, je hebt een leven als een dame, en toch zie je eruit als een
zieke. Wat heb je? Wat scheelt er aan?’
- Ik heb niets’, antwoordde Maddalena, zich van het licht afwendend. ‘Ik ben altijd
zoo geweest!’
- Och wat!’ zei de moeder en nam de lamp op om naar de slaapkamer te gaan.
‘Vroeger was je dik en hadt je een kleur. Maar sedert een paar jaar.... Basta! laten
we maar gaan!’
Moeder en dochter ontkleedden zich, de lamp werd uitgeblazen en beiden legden
zich te bed.
Maddalena kon, zooals gewoonlijk, den slaap niet vatten en wendde zich van de
eene op de andere zijde. En zij besloot dat zij morgen maar zou gaan.

II.
Toch was het al Zaterdagavond, toen die vrouw bij haar kwam. Nog drie dagen had
ze geaarzeld. Als ze 's avonds besloten was, dan hield 's morgens, wanneer het
oogenblik van handelen naderde, de angst haar weer terug. Eindelijk, gedreven
door de overweging, dat zij niet lang meer haar toestand voor moeder zou kunnen
geheim houden, en de bedreigingen van Umberto, die herhaalde haar in den steek
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te zullen laten, indien zij het schandaal niet voorkwam, en haar eigen wensch om
van haar zorg bevrijd te zijn, eer iemand er iets van merkte, was zij op een morgen
haar dertig lire, altijd met zorgzame list voor Umberto verborgen gehouden, van de
spaarbank gaan halen, en had de vroedvrouw bezocht, die
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beloofde denzelfden avond bij haar te komen.
En nu was de vroedvrouw weg en lag zij te bed. Zij voelde zich ziek en ellendig
en pijnlijk, maar toch was ze blij, want het ergste was nu over. Zij moest nu rust
houden, had die vrouw gezegd, op bed blijven, anders kon er koorts van komen,
en dan werd het gevaarlijk. Natuurlijk, die was bang dat ze in de gevangenis kwam.
Op bed blijven kon ze niet. Als moeder thuis kwam, moest ze zich even op de been
houden, tot bedtijd. Morgenochtend zou ze wel een uitvlucht vinden om thuis te
blijven en dan riep ze Caterina om het werk voor haar te doen. Morgen was Zondag,
dan kwam moeder 's middags altijd een paar uur thuis.
Gelukkig was haar moeder dien avond te moe om veel op haar te letten.
Maddalena hield zich op de been, al meende zij soms ineen te zinken. Als moeder
merkte dat haar iets scheelde, dan was ze verloren. Eindelijk lag ze te bed. Doch
haar slaap was onrustig, met angstdroomen. Een beetje koorts, zoo dacht ze in de
tusschenpoozen van wakkerliggen. Maar dat was niets, dat had ze dikwijls. Als het
nu morgen maar goed ging, dan was ze gered.
Moeder stemde dadelijk toe, den volgenden morgen, toen Maddalena verlangde
thuis te blijven om beter te werken en eenig naaigoed af te maken. Zoodra de oude
vrouw de straat uit was, liep het meisje naar de deur en riep Caterina.
Na lang wachten kwam de portierster naar boven, kauwend en met langzaam
heen-en-weer bewegen de trap op sloffend.
Maddalena beloofde haar wollen doek als Caterina de kamers voor haar zou
doen. Met een minachtend schouderophalen, nam de vrouw aan, maar ‘omdat zij
zoo'n medelijden had met Maddalena, die er zoo slecht uitzag’, zoo verzekerde zij.
Het meisje doorstond met verholen angst den onderzoekenden blik van die
boosaardige oogen.
Caterina deed het werk en Maddalena stond erbij, of zat op een stoel, zooveel
zij kon. De portierster ondertusschen praatte, herhalend al de kwaadsprekerij van
de buurt, en Maddalena, om haar gedachten van eigen leed af te leiden, dwong
zich tot luisteren.
- En Rosina Lardi, de dochter van de Sora Concetta, gaat trouwen, na die
geschiedenis met de kruidenier op den hoek, getrouwd en vader van kinderen. Ze
trouwt een besteller van de telegraaf, dat wordt natuurlijk hongerlijden!’
En na een poos weer:
- Assunto en haar jongen hebben het nu toch uitgemaakt. Hij kwam gisteravond
met een ander meisje voorbij, terwijl zij voor de deur stond, en zij liep naar binnen..’
Maddalena voelde zich verdoofd, en pijnlijk, steeds meer. Ze ving nog maar
brokken op van Caterina's gepraat.
‘.... en die sukkel van een man van haar, die niets merkte, had hem zelf gevraagd
om te komen....’
Buiten was de lucht grijs en dreigde met regen. Het straatgerucht drong dof tot
haar door, als van ver. Zij huiverde. Graag was zij in bed onder de warme dekens
gekropen.
Toen Caterina de kamers aan kant had, ging zij heen, met Maddalena's wollen
doek over den arm. Het meisje legde zich gekleed te bed en trok de dekens tot aan
de kin naar zich toe.
Zij had de koorts. Zou het nu verkeerd gaan? En al ging ze dood, wat kon het
haar eigenlijk schelen? Haar leven was niets dan ellende. Al trouwde Umberto haar,
dan werd ze toch ongelukkig. Hij was een slechterd, een egoïst, die van haar
geprofiteerd had, zooveel hij kon. Sedert ze hem kende, was haar ongeluk begonnen.
Ze dacht aan vroeger, heel vroeger, als kind, buiten bij haar min, in San Felice.
Heerlijk was het er in den druiventijd. Er stond een vijgenboom achter het huis,
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waarin ze klimmen kon, en dan kreeg ze klappen, omdat ze de vijgen onrijp plukte.
Later was ze er teruggekomen als meisje van zestien, - nu vier jaar geleden. Toen
wandelde ze langs de zee met Tullio, de zoon van den meubelmaker. Op den avond
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vóór haar vertrek had hij haar gekust en gezegd dat hij naar Rome zou komen om
met haar moeder te spreken. Zij wachtte, en wachtte, en hoopte...., maar hij kwam
niet. Van het begin af aan had ze bedrog en verdriet ondervonden. Ook van Luigi,
dat klerkje, die haar eens zoo'n mooie brief schreef. Die kreeg er ook gauw genoeg
van en liet zich niet weer zien. Iederen Zaterdagavond, (dan kon hij wat langer
blijven) zorgde ze voor een tuiltje bloemen en gaf hem dat. Hoe dwaas was ze
geweest en hoe moest die jongen met zijn kameraden om haar gelachen hebben!
Nu schaamde zij zich. Eerst met Umberto was het ernst geworden. Hoe mooi had
hij gepraat om het van haar gedaan te krijgen, den eersten keer! Zij vertrouwde
hem, in haar verliefdheid, zij geloofde dat hij het ernstig meende, geloofde hem,
omdat ze hem zoo graag wilde gelooven, en zoo gaf ze toe.... Had ze 't maar nooit
gedaan! Maar nu was het te laat voor berouw.
Moeder had gelijk, dat wist ze wel. Hoe veel hield ze vroeger van moeder, toen
alles nog goed was. Als de tijd naderde en er werd gescheld, dan rende ze naar de
deur en was uitgelaten van vreugde. En nu, nu schrok ze van die schel, want dan
begon ook het gebrom en de ruzie. Moeder had nu een hekel aan haar, vond haar
een last. Heel alleen was ze, met een last van zorg, die haar neerdrukte en
waaronder zij bezweek....
Langzamerhand verloren zich haar gedachten in droomverbeeldingen. Ze was
op de rotsen in San Felice, met Tullio die de kleine krabben voor haar zocht, tusschen
de rotsspleten. De zon scheen en het blauwe doorschijnende zeewater rimpelde
kabbelend op den oever.
Doch het water werd grijsgroen, met schuimende koppen. Al hooger en hooger
kwamen de golven aanrollen. Ze drongen op haar aan, ze stond midden in het
stijgende water en kon niet vluchten, onmachtig om zich te bewegen....
Maar nu was ze wakker, nog bevend van den schrik. Wat een leelijke koortsdroom!
Het duurde eenigen tijd eer haar kalmte terugkeerde en ze weer rustig lag. Doch
opnieuw sliep ze in en droomde.
Nu was het in den goeden tijd, toen moeder haar iederen Zondagmiddag meenam
naar de cinematograaf, en later mocht ze dan gebakjes eten.
Ze zag op het scherm landschappen, bergen met rivieren en booten, en steden,
kerken met torens, en bruggen. Nu was het uit en kwam er een kunstenmaker, en
ze lachte om de grappen. Daar begon hij te springen, al wilder, en trok gezichten.
En op eens werd het een reuzengroot gezicht vertrokken tot een afschuwelijken
grijns. Ze wilde wegloopen, maar al de menschen drongen, ze was alleen daar, en
trachtte te schreeuwen, doch kon geen geluid geven.... Nu hoorde ze dat er gescheld
werd en was opeens wakker. Haastig sprong zij op, klopte het kussen en de matras
plat, trok de dekens te recht en liep toen heen. Weer werd er gescheld, ongeduldig.
Zij opende de deur.
- Waarom heb je me laten wachten?’ vroeg haar moeder nijdig.
- Ik was op een zekere plaats’, antwoordde Maddalena, onderwijl volgend naar
de keuken.
- Wat scheelt eraan?’ Moeder zag haar scherp aan.
- Niets’, antwoordde zij met schuw afgewenden blik.
- Je hebt zeker weer geslapen. Kleed je maar gauw aan, dan gaan we naar de
Sora Emilia’.
- Ik heb geen zin om uit te gaan’. Zij zette zich bij de tafel neer en tuurde op haar
vingers, die vouwden aan de punt van een krant.
- Geen zin om uit te gaan!’ begon haar moeder te kijven. ‘Ik kan het jou ook nooit
naar den zin maken! Als je thuis moet blijven, dan klaag je, en als ik met je uit wil
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gaan, dan heb je geen zin! Nare, kwaadaardige meid dat je bent. Maar 't is goed!
Als je niet mee wil gaan, dan blijf je maar
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thuis, dan ga ik alleen!’ En ze liep heen naar de slaapkamer.
Maddalena bleef zitten, met bonzend hoofd en rillend van koorts. Eenigen tijd
verliep in stilte.
- Maddalena!’ riep moeder.
- Eh!’ Zij stond op, met moeite haar pijnlijk lichaam bewegend en liep naar de
slaapkamer.
- Haak eens dicht van achteren!’ gebood moeder. Zij gehoorzaamde en stond
toen stil, terwijl de oude vrouw zich tot uitgaan klaar maakte, een doek omsloeg en
heenging, zonder meer te spreken.
Zoodra zij de deur hoorde dichtslaan, legde Maddalena zich weer op bed, verborg
haar gezicht in het kussen en schreide. Zij voelde zich zoo alleen, zoo ziek en
ellendig. De klok buiten sloeg vijf uur. Evengoed kon ze weer onder de dekens
kruipen, want Moeder kwam toch niet weer thuis voor vanavond laat.
Eenmaal onder de dekens rilde ze, met hevige sidderingen die haar lichaam
schudden. Haar tanden klapperden. Zoo'n erge koorts had ze nog nooit gehad. Zou
ze nu dood gaan? Het kon haar niet schelen, als ze maar niet veel hoefde te lijden,
want daar was ze bang voor.
Langzamerhand bedaarden de huiveringen en begon ze te gloeien. Het hamerde
in haar hoofd. Angstig voelde zij de koorts stijgen en stijgen. Hijgend ging haar
adem.
Daar werd gescheld op de wijze waaraan Umberto zich deed kennen. Zij kwam
het bed uit en ging opendoen.
- Kom eens hier’, zei ze. ‘Ik ben ziek’.
En hem voorgaand naar de slaapkamer, kroop ze weer onder de dekens. Hij zette
zich op een stoel bij het bed.
- Wel?’ vroeg hij ongeduldig.
- Ik ben er geweest’, vertelde Maddalena, ‘en gisteravond is zij hier gekomen.
Maar het is mis. Voel maar hoe ik de koorts heb’.
- Och wat!’ smaalde hij. ‘Je maakt het beter dan ik! Zoo gauw zal je nog niet
uitknijpen!’
Hij sprong op, blijkbaar ongerust onder zijn luchtig-doen en deed eenige stappen
in de kamer, de handen in de zakken. Zij volgde hem met de oogen.
Na eenige minuten kwam hij weer naderbij, boog zich naar haar toe en zei
dreigend, op gedempten toon:
- Als ze je ondervragen, dan zeg je dat ik nergens van weet, hoor je? Pas op, als
je wat zegt!’
- Wees maar niet bang’, zei ze droevig. ‘Ik zal niet praten’. En toen hij naar de
deur ging:
- Doe me het plezier en zend me Caterina. Laat de deur open’.
- 't Is goed’, zei hij, ‘Addio’.
Zoo ging hij heen. Zonder een woord, zonder een liefkoozing, nu zij misschien
ging sterven, zonder hem weer te zien! En zij schreide, schreide al haar jammer en
verlatenheid. Hij liet haar sterven, alleen als een hond, en het eenige waaraan hij
dacht was de angst van eigen veiligheid!
Na eenigen tijd hoorde zij de deur slaan en sloffend naderden stappen. Daar
kwam Caterina binnen.
- Wat nu?’ vroeg de portierster, meewarig doend, doch de oogen fel van
nieuwsgierigheid. ‘Wat scheelt er aan?’
- Ik heb de koorts’, antwoordde Maddalena.
Caterina kwam naderbij en betastte haar het gezicht. Met een uitroep van
verbazing trok zij de hand terug.
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- Dat geloof ik!’ riep ze met haar harde stem.... ‘Zal ik een dokter halen?’
- Neen, neen’, zei Maddalena haastig. ‘Dat wil moeder niet!’
- Laten we dan tenminste aan je moeder telefoneeren’, stelde de vrouw voor.
Maddelena knikte zwijgend. De portierster ging heen. Lang duurde de stilte, toen
kwam ze terug.
- Peppino is gegaan’, zei ze, en haar stem klonk hinderlijk luid. Maddalena voelde
met afkeer de ruwe groezelige hand in haar gezicht.
De vrouw mompelde, hoofdschuddend.
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Toen, ziende dat het meisje gekleed te bed lag, zei ze gretig:
- Maar je bent nog niet uitgekleed. Kom, ik zal je helpen’.
Doch Maddalena kreunde, de dekens over zich heen trekkend.
- Kom, vooruit!’ drong Caterina aan, ‘je zult gemakkelijker liggen. Zoo kun je niet
blijven’. En zij wilde de dekens opslaan. Met een boozen kreet trok Maddalena terug.
- Mijn God!’ riep Caterina nijdig, ‘ik zal je niet vermoorden! Blijf dan zoo!’
Het meisje voelde de martelende nieuwsgierigheid der op de schande van anderen
beluste vrouw, die speurde en vorschte als om binnen in haar lichaam te zien en
zoo de oorzaak van haar ongesteldheid uit te vinden.
- Umberto is hier geweest vanavond?’ vroeg Caterina.
- Ja’, antwoordde Maddalena op klagenden toon.
- En wie heeft hem de deur opengedaan?’ vroeg de andere achterdochtig.
- Ik was toen nog op’.
Caterina ging op een stoel zitten, de handen op de knieën.
- Als je moeder nu maar gauw komt’, merkte zij op.
De stilte duurde. Maddalena lag half-verdoofd te luisteren naar het pijnlijk kloppen
van haar hoofd, dat gloeide op het kussen.
Eindelijk werd er gescheld.
- Mamma’, fluisterde zij.
Caterina slofte heen. Gepraat en stappen naderden. Moeder kwam binnen, met
bezorgd gezicht. Zij boog zich over het bed.
- Maddelena’, zei ze. ‘Wat is dat nu?’
Het meisje trok haar moeders hoofd naar zich toe en fluisterend, daar de portierster
met vooruit gestrekten hals stond:
- Het was weer zoo ver.... Ik ben bij die vroedvrouw geweest in Via de' Coronari..
Gisteravond is ze hier gekomen....’ En luider: ‘Help mij, Mamma!’
Met een kreet richtte de moeder zich op.
- Kind! wat heb je gedaan! Wat heb je gedaan!’
Eensklaps besloten, zei ze tot de portierster:
- Zou je even kunnen blijven, terwijl ik om een dokter ga?’
- Ja, ja, ga maar’, stelde Caterina haar gerust. ‘Ik blijf hier’.
De moeder ging heen, en kwam beneden in de straat. Haastig liep zij tusschen
de menschen door, die feestelijk gekleed, langzaam bewegend hun Zondagsrust
genoten. Bekenden riepen haar aan:
- Eh! Sora Cristina! Waar ga je naar toe?’ Doch zonder om te zien liep zij door.
Op den hoek van de straat stapte zij in een van de wachtende huurrijtuigen en
gaf het adres van den dokter op.
- Als je me er gauw brengt, geef ik je een fooi!’ beloofde zij.
De koetsier legde de zweep over het hobbelende paard en het rijtuig schokte en
ratelde over de straatsteenen.
De angst van Cristina werd tot een physiek lijden. Zoo ver was het dus gekomen!
Dit moest zij nog beleven! Een leven van werken was niet genoeg geweest om deze
late straf van haar af te wenden.
Als meisje van achttien jaar, in haar eersten dienst in Bologna, had zij zich laten
verleiden door haar meester, een winkelier. Toen de gevolgen merkbaar werden,
was zij ontslagen en haar kind werd geboren bij een tuinmansfamilie op het land,
die haar medelijdend opgenomen hadden. Het kind daar achterlatend, was zij weer
in dienst gegaan, hard werkend en geregeld het kostgeld betalend voor haar
dochtertje en later het schoolgeld voor een nonnencollege. Toen het kind twaalf
jaar was had een kleine erfenis haar in staat gesteld eigen huis in te richten en
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Maddalena bij zich te nemen, terwijl zij van dien tijd af over dag haar diensten als
keukenmeid bleef voortzetten, en 's avonds thuis kwam.
Doch al spoedig had zij gemerkt dat Maddalena niet deugde. Het kind was lui,
geen goede of kwade woorden konden haar tot werken brengen. En zij dacht maar
aan
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jongens. Altijd was zij met den een of ander in overleg, en geen straffen hielp
daartegen. Ook was ze leugenachtig en bedroog haar moeder, die gedwongen was
haar alleen te laten, zonder toezicht.
Doch met Umberto was het eerst recht verkeerd gegaan. Cristina wist wel dat die
jongen in huis kwam, maar toch onwillig om aan de lichtzinnigheid van haar dochter
te gelooven, was de ontdekking van Maddalena's toestand verleden jaar een slag
voor haar geweest. In haar dochter werd zij dus gestraft. De boete van haar gansche
verdere leven was niet aangenomen.
Toch was het haar gelukt de zaak geheim te houden. Niemand had iets vermoed.
En zij had werkelijk op beterschap gehoopt, evenals zij zelve indertijd door het inzicht
van haar toestand ernstig was geworden. Ook had zij gehoopt dat Umberto genoeg
had van Maddalena, want zij wist dat hij met een ander meisje ging. Maar nu! Haar
eigen schande keerde tot haar weer, verlengd en verbitterd door een smadelijk
proces. Haar dochter kon sterven, doch haar beider goede naam was onherroepelijk
verloren. En die jongen, die schurk, die de schuld van alles was, liep vrij en vroolijk
rond!
Zij balde de vuisten en mompelde een verwensching. Als zij nu den dokter maar
thuis vond! En zij begon gebeden te prevelen en geloften te doen.
Het rijtuig hield stil. Zij stapte moeizaam uit, den koetsier bevelend te wachten,
en ging binnen. Aan de portiersloge vroeg zij of dokter Martini thuis was. De portier
keek op zijn horloge.
- Hij moet er nog zijn’, antwoordde hij. ‘Ga maar naar boven, eerste verdieping’.
Cristina haastte zich de trap op, bevend van onzekerheid. Nu stond zij voorde
deur en schelde. Lang wachtte ze. Binnen klonken kinderstemmen. Stappen
naderden, de deur ging open.
- Is de dokter thuis?’ vroeg zij.
- Ja’, antwoordde het dienstmeisje aarzelend. ‘Maar ik weet niet of hij te spreken
is. Ik zal eens gaan hooren’.
Cristina wachtte. In het portaal hing etenslucht. In een kamer schreide een kind.
Daar kwam de dokter.
- Ah, 't is de Sora Cristina!’ zei hij, haar herkennend. ‘Wat is er?’
Fluisterend, met bevende stem, in gebroken zinnen, vertelde zij. Hij verstond haar
niet, ze moest het nog eens zeggen.
- 't Is goed, ik kom’, zei hij, het gezicht ernstig. ‘Wacht maar even’.
Hij ging met haastigen stap. Na korten tijd kwam hij terug, den hoed op. Cristina
volgde hem, de deur uit, de trap af, en steeg achter hem in het wachtende rijtuig
dat terstond wegreed. Niemand sprak onderweg. Cristina voelde zich verdoofd, als
handelde zij in een droom. Wat zou de dokter zeggen? Zou hij hoop geven?
Voor het huis aangekomen, ging zij vóor, de schaduwdonkere trap op, schemerend
verlicht door een sidderend gasvlammetje, zuinig laag gedraaid. Zij schelde, Caterina
deed open. Haastig liep zij den dokter voor naar de slaapkamer. Maddalena had
de dekens van zich afgeworpen en lag in elkaar gebogen, het hoofd op de
slaphangende armen.
Weinige oogenblikken waren voor den dokter genoeg. Op gedempten toon beval
hij Cristina het meisje terstond naar het hospitaal te brengen. Daar zou verder
gezorgd worden.
Caterina snelde heen om een rijtuig. Maddalena hield de oogen nu weer open.
Zij kreunde, toen Cristina haar uit het bed hielp en op een stoel zette en bleef
wezenloos, met hangend hoofd, terwijl haar moeder naar haar schoenen zocht.
- Die hoort niet bij deze rok’, klaagde zij, toen Cristina met een mantel aankwam.
- Dat doet er niet toe, 't is avond! Kom nu maar gauw!’
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Caterina kwam zeggen dat het rijtuig wachtte. Gesteund door de beide vrouwen
strompelde Maddalena de gang door, trede na trede de trap af, en werd in het
wachtende rijtuig geholpen.
Caterina bleef den wegrollenden wagen nazien.
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- Daar wou ik het ware wel eens van weten’, mompelde zij. ‘Ik kan het me trouwens
wel voorstellen’. En zij liep de straat op, begeerig om het geval aan de buren te
vertellen.

III.
In de witte hospitaalzaal, waar de schemering door de neergelaten gordijnen warm
getint was van den zonneschijn buiten, stonden de witte bedden zij aan zij langs de
muren. In ieder bed lag een vrouw. Sommigen lagen met wakker-open oogen,
anderen schenen te slapen of bewogen kreunend. Eén bed was leeg. De verpleegde,
een jonge vrouw, blond en blank, stond met een kind aan de borst bij het bed van
Maddalena en zag meewarig naar de zieke.
De groezelige huid van het meisje was grauw-bruin geworden en zat strak over
de gezichtsbeenderen. De half-gesloten oogen waren versluierd en uit den even-open
mond, waarvan de tanden nu vooruitstaken, kwam fluitend de hijgende adem, die
haar lichaam op en neer deed gaan. Aan de dunne bruine armen, als van een kind,
in het witte hospitaalhemd, schenen enorm de ruwe verwaarloosde handen,
vastgegrepen in het beddelaken.
Naast het bed stond Cristina met haar grijzen doek om, de handen op den buik
gevouwen. Uit de roode, gezwollen oogen gleden tranen langs haar wangen.
Aan de andere zijde zat de verpleegster, met goedig, aan leed gewend, gezicht.
- Wat is het dan, Maddaleni’? vroeg zij medelijdend, de kussens optrekkend. ‘Wat
scheelt er dan aan?’ Doch de zieke hoorde haar niet.
- Gisteravond heeft ze me alles verteld’, sprak ze gedempt over het bed de moeder
toe. ‘Ze was eerst heel wild gisteren, we konden haar nauwelijks houden. Maar
tegen den avond bedaarde ze. “Als je me drinken geeft, zal ik je alles vertellen”, zei
ze tegen me. “Twintig lire heb ik haar gegeven”, zei ze. “Ze wou er dertig hebben”.
- En zoo slecht hebben ze 't gedaan. 't Is een vreeselijke infectie. De dokters dachten
eerst dat ze zich vergiftigd had. Maar die jongen is een schurk, niet waar?’
Maddalena steunde. Beide vrouwen bogen zich over haar heen.
- Wil je drinken?’ vroeg de verpleegster.
Het meisje zuchtte van ja. Cristina vatte het glas met melk dat naast het bed stond
en bracht het haar aan de lippen. Zij dronk gretig.
- Genoeg, genoeg’, waarschuwde de verpleegster, de hand uitstrekkend. ‘Ze mag
niet zooveel drinken’.
- Heeft ze nog koorts?’ vroeg de moeder.
De verpleegster beduidde van neen. ‘De dokter zegt, dat het beter zou zijn als
ze koorts had. Maar de temperatuur is heel laag’.
De moeder begreep. Zij boog zich over haar kind heen, het gezicht van schreien
vertrokken en fluisterde met bevende stem:
- Moeder zal je wreken.... En je kind ook, als hij groot is....’
De verpleegster schudde droevig het hoofd. Maddalena opende de witachtige
oogen iets wijder en prevelde.
- Wat zei je, Maddaleni’? vroeg de verpleegster.
- Ik haal het niet’, fluisterde de zieke met moeite.
- Ja, ja, je haalt het wel’, suste de verpleegster. ‘En dan ga je met moeder mee
naar huis’.
De vrouw met het kind in de armen wendde zich af en ging heen, het hoofd
gebogen, als kwam zij van iets plechtigs.
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Een uur later was het afgeloopen. Cristina daalde langzaam de breede
hospitaaltrappen af, liep door het koele voorportaal en trad naar buiten in het warme
voorjaarslicht.
Aan den overkant zat een schoenmaker voor zijn deur te werken in den
zonneschijn en kloppend op het leer zong hij zijn vroolijkheid uit: ‘Che bella cosa,
“na jurnat” 'e sole....!’
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Kroniek.
Boekbespreking.
Dr. Johs. Dyserinck, Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint
Levens- en Karakterschets, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1911.
In het vieren van litteraire-jubelfeesten, het is algemeen bekend, zijn de Vlaamsche
broeders ons ver de baas. Leest het maar in de kranten dezer dagen, hoe zij den
honderdsten geboortedag van hun Conscience ‘gedenken’ met luisterrijke stedelijke
en nationale feesten, met optochten, toespraken, muziekuitvoeringen en banketten.
En - moge ook mijn toon een weinig ironisch klinken - met graagte erken ik, 't heeft
heusch een aardigen kant, dat echt Vlaamsche gedoe. Het wekt althans de illusie
dat de gevierde kunstenaar, dat ook de kunst zelve door hem vertegenwoordigd,
metterdaad deel uitmaakt van de algemeene cultuur, van het diepere dagelijksche
gedachte-leven eens ganschen volks. Niet veel méér dan dat! Gaat men op
onderzoek uit van wat er nu eigenlijk ‘achter zit’ wat er nu werkelijk leeft en woelt
onder al dat geestdriftig gejuich, die toasten en fanfares, dan, o ja, vindt men gelukkig
wel hier en daar wat oprecht gemeend enthousiasme voor den naam die op de
feestvanen prijkt, voor den mensch die, door precies honderd jaar geleden geboren
te zijn, aanleiding gaf tot zijn viering, maar ontdekt men tevens dat de meeste
beweegredenen daartoe nu niét precies honderd jaren oud zijn, maar meer in het
onmiddellijk heden moeten gezocht worden en wel in de hartstochtelijke politieke
of sociale verlangens van een strijdend volksdeel - om nu maar niet te spreken van
allerlei meer persoonlijke wenschen bij de zaak betrokken, van passietjes, ijdelheidjes
en eerzuchtjes, die alleen met heel andere zuchtjes, nl. meelijdende of bespottende,
naar waarde herdacht kunnen worden....
Wij, Hollanders, zijn zoo anders. Wij zijn in de eerste plaats oneindig veel
‘degelijker’. (Welk taalgenie heeft toch voor dat nare woord ‘saai’ het euphemisme
‘degelijk’ uitgevonden!). Wij houden niet van openbare feestvieringen - wij kunnen
het ook niet, wij hebben er eenvoudig geen slag van; wij durven niet hoera roepen
‘op straat’. Is bij de Zuider-broeders op zijn slechtst dan toch tenminste nog van
eerzucht sprake, wij hier brengen het niet verder dan een angstvallige zorg voor
onze houding. Wij vergeten geen oogenblik, dat wij meneer Jansen en mevrouw
Pieterse zijn en.... dat men ons ook wel eens huldigen mocht, want wij zijn al langer
dan 12½ jaar directeur van de gasfabriek of inspectrice bij het middelbaar onderwijs!
En niet alleen dat wij saaier en pedanter zijn, maar wij zijn ook lakser, gemakzuchtiger
en gieriger. Een feestviering op touw te zetten kost inspanning, werk, geld! Wie zal
het doen is onze eerste vraag, en wie zal het betalen onze tweede. Wij hebben het
allen veel te druk, en gunst nee, je moet vooral niet denken, dat wij zoo rijk zijn,
hoor; denk eens om den ouden dag!.... En zoodoende... doen wij niets! In haar
geboortestad, Alkmaar zal een borstbeeld van mevrouw Bosboom onthuld worden
- kan het al 16 Sept. gebeuren? Ik heb kwade geruchten gehoord! - men zal er ‘in
elk geval’ den genoemden datum ‘niet onopgemerkt voorbij laten gaan’.... hm, nou
ja, de victorie van het echte kunst-enthousiasme zal toch wel niet bij Alkmaar
*)
beginnen; men ziet ze hier vandaan, de ‘kruideniers en kaaskoopers’ in lange
*)

De kwalificatie is niet van mij, maar van mevrouw Bosboom, die, op 25 Sept. 1885, aan Beets
schreef (over de fransche lectuur van haar jeugd): ‘'t Was wel wat erg voor een jonge zuster
van twintig jaar die ik toen was, maar het bracht mij kracht en gloed aan, het hief mij op en
inspireerde mij als ik mij mak en wee voelde in ons stadje van kruideniers en kaaskoopers,
die het niet vatten konden, waarom de dochter van mijn vader zich van hen op een afstand
hield.’ En een jaar later, in De Gids: ‘De Alkmaarders - ik was voor hen een mythe, en zij voor
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jassen; en feesten tot viering van den honderdsten geboortedag der groote schrijfster
in den Haag, waar zij zoo lang gewoond heeft, of in Amsterdam, de oude stad zoo
dikwijls levend in haar boeken, er is eenvoudig geen sprake van! Fuiven doen wij
pas in 1913 - met reclame-tentoonstellingen!
En tóch.... toch weet ik niet of de groote en zoo populaire figuur van Hendrik
Conscience, door zijn landgenooten die zijn werkelijke beteekenis begrijpen kunnen,
met dieper innigheid herdacht zal worden dan mevrouw Bosboom-Toussaints artistiek
veel hooger staande verschijning door de Noord-Nederlanders die hun litteratuur,
die dus ook Haar als een van de rijkste bronnen dier geestelijke kunst in Holland,
liefhebben en vereeren. Maar die Noord-Nederlanders, wij weten het allen, ze zijn
geen duizenden in getal. Een klein hoopje stil levende, lezende, maar zelden
luidruchtige personen. Zij zullen zich, door de nadering van 16 Sept. 1912,
waarschijnlijk niet opgewekt gevoelen tot juichen, redevoeren of banketteeren. Maar
wel tot het lezen, of nóg eens lezen, van Lauernesse, de Wonderdokter of de
Leicester-romans, van een boekje over mevrouw Bosboom als dat door den ijverigen
en toegewijden Dr. Dyserinck vervaardigd, van de, een paar jaar geleden verschenen,
correspondentie des grooten schilders Johannes Bosboom misschien ook wel,
waarbij dat prachtige briefje was, geschreven na Haar dood aan Dr. Wilkens te
Kalksburg, 't welk aldus eindigde:
‘Onze zalig ontslapene heeft, God dank! geen lang lichamelijk lijden gehad.
Maandagochtend (12 uur) kwam zij op haren gewonen tijd beneden. Zij voelde zich
onwel en pijnlijk; een uur later moest zij zich nog naar boven naar hare schrijfkamer
begeven; warmte noch rust baatte en al spoedig daarop hielp ik haar te bed; onder
aanhoudende, soms nòg klimmende pijnen en benauwdheden namen de
levensgeesten meer en meer af, en toen zij gaande weg wat rustiger scheen te
worden en ik mij soms vleide of een weldadige slaap haar ten goede mocht komen;
toen ontsliep zij, toen was zij over het lijden heengevoerd. Dat was den volgenden
namiddag omstreeks 3 uur (Dinsdag 13 dezer). Weinig uren later, onder het dalend
zonlicht, volbracht ik met de hulp van onze trouwe dienstmaagd en dier zuster den
laatsten liefdeplicht aan haar stoffelijk overschot. Als Haar trouwe Johannes vouwde
ik daarop Hare engelachtige fijne handjes over de Lijkwâ samen. Wat was zij toen
schoon! - Als een rustig, engelachtig wezen lag zij daar neder met bloemen rondom
haar heen gestrooid!’
Intusschen - en ik schaam mij toch over het voorafgaande niet; van innerlijke
tegenspraak zijn al onze levensuitingen nu eenmaal vol! - het was juist met een
citaat uit een ongemeen-voortreflijke vlaamsche feestrede over Conscience, dat ik
deze aankondiging van Dr. Dyserinck's boekje over Bosboom-Toussaint onluidruchtige herinnering tevens, in dit Septembernr., aan 16 Sept. 1812 - had
willen beginnen. 't Is waar dat de feestredenaar in dit geval niet van het gewone
soort, maar een van de fijnste litteratoren van Zuid-Nederland was. Prof. August
Vermeylen sprak onlangs te Brussel, bij de inwijding van een
Conscience-gedenksteen, volgens de N. Rott. Ct., o.a. het volgende:
‘Er wordt wel eens gezegd, dat zijn werk verouderd is. A a n a l l e w e r k i s e r
iets dat veroudert, maar er is ook een geest die den dood
n i e t k e n t (Ik spatieer. H.R.) Het ware even onrechtvaardig, Conscience aan de
bewondering voor de nieuwste literatuur op te offeren, als de nieuwste literatuur
aan de bewondering voor Conscience. Het lettermij niets, zooals ik t o e n meende, zij konden mij niets geven, noch ontnemen. Ik had mijn
schat in mij zelve....!’
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kundig bewustzijn verandert; zoo wil het de levenswet zelve. Doch de meest vitzieke
kritiek erkent nog in Conscience een grootheid en een bekoorlijkheid, die niet
voorbijgaan. Wie verstond er zooals hij de kunst van vertellen? Wie had er, in zijn
verhaaltrant, die klare rust, de rust van een ruime en rijke ziel, in volkomen evenwicht
met wereld en menschen, en waaruit het werk zonder moeite, zonder gewring, in
een zachte weldadige warmte zoo natuurlijk opgroeide als een plant?’
Aan alle werk iets dat veroudert, waarlijk het mocht wel weer eens gezegd, aan
hen vooral die, in den overmoed van eigen krachtsbewustzijn, ja zelfs van
verkoop-succes, spotten met de boeken van een groote voorgangster als
Bosboom-Toussaint of, tenminste daarover spreken op den beschermenden toon
der geestelijke superioriteit. (Om nu maar niet te gewagen van 't publiek der moderne
schrijvers, dat dikwijls, p l u s r o y a l i s t e q u e l e s r o i s , uit ingenomenheid met
de koningen van den dag, gevoelloos smaalt op zulk een koningin van gisteren).
Het is waar, een standpunt als het Hare, dat men romans schrijft ‘in de hoop zijn
lezers te stichten (brief aan C. Mulder, Dys. bl. 58) of ‘met het oog op den Heer der
gemeente’ (aan Da Costa, Dys. bl. 64) schijnt nu wel verre achter ons te liggen. En
ook de ‘techniek’ der romanschrijfkunst - wij mogen veilig aannemen er eenige
vorderingen in gemaakt te hebben. Het inlasschen van breedvoerige, louter
geschiedkundig-onderrichtende gedeelten wordt in de historische verhalen van
tegenwoordig nagelaten. Wij houden geen gesprekken meer met onze lezers en
vallen ons zelf niet in de rede met zedekundige beschouwingen over de karakters
onzer helden. En ook onze dialogen hebben, bij meer waarheid, natuurlijkheid,
minder vlakke, leeg-rhetorische gedeelten. Maar, nemen wij de zaken eens zoo
diep als zij zijn: Zoo mevrouw Bosboom dan al niets dan strekking bedóelde, was
hetgeen zij beréikte niet dikwijls hetzelfde kunstgenot waar wij modernen naar
trachten? En kwam dat genot niet uit dezelfde oorzaken voort, n.l. uit een ontroerd
worden door de krachtige, gansch gesláágde uiting eener hartstochtelijk bezielde
persoonlijkheid? Zoo wij in techniek, in bewustheid en kennis, vooruit zijn gegaan,
kunnen wij er ons daarom op beroemen, als een Bosboom-Toussaint, zoo goed als
een Conscience, ‘de kunst van vertellen’ meesterlijk te verstaan? En vooral - om
ook het laatste deel van mijn citaat uit Vermeylen's rede volledig tot zijn recht te
doen komen - hoe staat het bij de tegenwoordige romanschrijvers met ‘die klare
rust, de rust van een rijke en ruime ziel, in volkomen evenwicht met wereld en
menschen?’.... Verder gaat mijn vergelijking niet. ‘Zonder moeite’, in een
‘zachtweldadige warmte, zoo natuurlijk als een plant’, schijnen mij ook
Bosboom-Toussaint's romans nimmer te zijn opgegroeid. Veeleer ben ik het met
Dr. Prinsen eens (zie De Gids van Juli) dat onze groote romanschrijfster, met haar
‘machtige, schoone energie’ een diepe en zeer hartstochtelijke persoonlijkheid was,
*)
en een die het zich om de weerga niet gemakkelijk heeft gemaakt!
Maar om dan eindelijk toch eens wat van Dr. Dyserinck's boekje te zeggen! Een
uitgaaf is dit inderdaad van veel nut en belang, met ijver en toewijding samengesteld.
Wij mogen dankbaar zijn in Dr. Dyserinck zulk een naarstig snuffelaar naar
wetenswaardige bizonderheden uit het leven der schrijvers en schrijfsters van 1830,
en daaromtrent, te bezitten. Ditmaal is hij al bizon*)

Nog even van onze gevorderde techniek gesproken. Tot mijn genoegen vond ik ook in Dr.
Prinsen's artikel (noot van bl. 96) melding gemaakt van zekere overeenkomst van stijl, nu en
dan voorkomend, tusschen mevrouw Bosbooms werk en dat van Adriaan van Oordt. Geen
wonder, daar beider pogen door een zelfde dichterlijke hartstocht, een zelfde innigheid van
belangstelling werd gedragen. Mag ik in dit verband Dr. Prinsen ook eens attent maken op
zekere wijzen van zeggen in Arthur van Schendel's: Een Zwerver Verliefd? Geen nabootsing
natuurlijk, maar overeenkomst is er.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

242
der goed geslaagd, wat zonder twijfel wel voornamelijk zal moeten worden
toegeschreven aan de gelukkige omstandigheid dat zijn sujet ook ditmaal zoo bij
uitstek de moeite waard was. Maar overigens - in het buitenland pleegt men over
groote kunstenaars toch wel heel ander soort levens- en karakterschetsen te
schrijven.... Men pleegt er vooral schrijvers en schrijfsters te plaatsen ‘in de lijst van
hun tijd’, men pleegt niet alleen hun ‘faits en gestes’ maar ook hun belangrijkste
levensuiting, hun werk, critisch filosofisch te bespreken en zoodoende eigenlijk van
de persoonlijke biografie een soort cultuurhistorische studie te maken. Wij bezitten
iets dergelijks in Coenens boekje over Dickens, in van Schendels Shakespeare....
Maar geen onzer éigen groote litteraire figuren is totnogtoe, bij mijn weten, aan een
soortgelijke behandeling onderworpen.... Nu, wat niet is, kan komen! Nogmaals,
laat ons intusschen Dr. Dyserinck dankbaar zijn voor het bouwstof aandragend
werk, door hem met zooveel zorg en piëteit verricht. Piëteit, in dit geval o.a. op
hoogst sympathieke wijze sprekend uit schrijvers verontwaardiging over de
exploitatie, van uitgeverszijde, waaraan die bescheiden harde-werkster, die
Geertruida Toussaint heette, tot haar dood toe ten prooi geweest is, en uit zijn nog
grooter ergernis over de inderdaad schandelijk eigengerechtigde wijze waarop de
eigenaars van het ‘fonds Bosboom-Toussaint’, de uitgevers Ewings, Bolle e.a.
hebben omgesprongen met al wat de schrijfster, behalve titels en inhoudsopgaven,
aan haar werken meende te moeten toevoegen: opdrachten, inleidingen, enz.
En, laat ons billijk zijn, nog wel wat méér dan ijver en piëteit valt te roemen in
deze uitgave. Hoe dan ook - meerendeels met citaten uit brieven en andere
geschriften - is Dr. Dyserinck erin geslaagd ons een beeld van mevrouw Bosboom
voor te tooveren, dat, zoo het dan niet kompleet genoemd mag worden, daar haar
eigenlijke litteraire physionomie ontbreekt, in het gegevene zeer juist schijnt. De
innig-vrome, de volkomen oprecht en diep godsdienstige vrouw, die ondanks
miskenning van de zijde der z.g. streng-orthodoxen (die haar romanschrijven als
zoodanig reeds veroordeelden) zoowel als uit het tegenoverliggende kamp, altijd
rustig en met opgerichten hoofde haar weg ging, den liberalen Huet beurtelings
scherp aanvallend en hem verdedigend tegen zijn kleinzielige vijanden, dit prachtige
karakter komt in Dyserinck's boek op menige pagina duidelijk naar voren. Met groote
onpartijdigheid, ons o.a. de mededeeling en het bewijs van haar gemis aan begrip
van wat beeldende kunst is, haar afkeer van muziek geenszins sparend, toont ons
haar biograaf Bosbooms ‘engelachtige’ gemalin als een bij de handte, dikwijls
scherpe, om den drommel niet altijd gemakkelijke, maar daarbij zoo innig-trouwe,
en loyale, groot- en ruimhartige vriendin. Een zeer treffend staaltje van de hooge
wijze waarop zij over Bakhuizen van den Brink is blijven denken, ook nadat deze,
misschien eenige, in jongen hartstocht geliefde man zijn huwelijk met haar tot een
onmogelijkheid gemaakt had, wordt ons gegeven (blz. 73) in haar briefje aan René
Charles, oudsten zoon van Bakhuizen en Julie Simon, bij de geboorte van diens
eerste kind: ‘Wat vind ik dat aardig, ik heb het gevoel alsof ik grootmoeder geworden
ben’.
Een oordeel van groote beteekenis, behalve Huet's bekende volzinnen over ‘de
dichteres van het protestantisme’, lijken mij Fruin's woorden, deze romandichteres
betreffend, in zijn kritiek op Motley's Geschiedenis der Vereenigde Nederlanden.
Hij, de geleerde historicus, maakt er zijn amerikaansche collega een verwijt van,
dat deze, alvorens het Leicestersche tijdvak te beschrijven, niet eens kennis genomen
had van mevrouw Bosbooms Leicester-romans en gaat dan voort: ‘Niet alleen als
verdichting, ook als historische studie hebben hare romans groote waarde;
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zij kenmerken zich door een oorspronkelijke opvatting van den geest des tijds, die
aanleiding tot denken en onderzoeken geeft. Niet dat de toedracht der zaken er
volkomen naar waarheid in beschreven wordt. De historische waarheid is met de
eischen der verdichting slechts gedeeltelijk overeen te brengen. De taak van den
romanschrijver is een andere dan die van den historicus. De romanschrijver vestigt
de aandacht en wekt de weetgierigheid op; de geschiedschrijver tracht ze te
bevredigen. Walter Scott drukt dit eigenaardig verschil in de voorrede van een zijner
romans uit: de historische roman is de wichelaarsstaf die aanduidt waar de schat
begraven ligt; dien op te beuren is het werk der geschiedenis. De romancière heeft
getoond hoe merkwaardig voor onze geschiedenis het tijdvak van Leycesters bewind
is geweest. Geschiedkundigen zijn op de aanwijzing afgegaan en hebben den schat
althans gedeeltelijk aan het licht gebracht’.

MEJUFFROUW A.L.G. TOUSSAINT, NAAR PIENEMAN.

Ten slotte mag in deze September-maand van 1912, maand naar wij hopen en
verwachten mogen van Nederlands eindelijke aansluiting bij de Berner Conventie,
van een nieuwe en voorloopig zeer bevredigende binnenlandsche auteurswet ook,
nog wel eens extra gewag gemaakt worden van het bedroevende feit, dat mevrouw
Bosboom, ondanks haar ontzaglijke werkzaamheid en een in Holland bijna
ongeëvenaard succes, ondanks de talenten en roem ook van haar grooten
echtgenoot, nimmer in weelde, of iets wat daarop lijkt, geleefd blijkt te hebben. Om
een dure plaats in den schouwburg te betalen - er zou een, waarschijnlijk met
duizenden gehonoreerde, ster optreden - moest een spaarduitje worden
aangesproken. Eerst 25 jaar na den dood haars vaders was de schrijfster in staat
een zerk op zijn graf te bekostigen. En het sterkste: toen Charles Ewings (opvolger
van Thieme en Stemberg) in 1885 besloot een nieuwe kompleete uitgave in 25
deelen van mevrouw Bosbooms werken uit te geven, bood hij haar voor den
reuzenarbeid van herziening en correctie (van auteursrecht was geen sprake meer,
dat was eenmaal, en voorgoed, v e r k o c h t !) vijfhonderd gulden, zegge f 500. - Of
het honorarium voor de nieuwe inleiding daaronder begrepen was, is mij niet bekend,
wèl dat het bod aangenomen, maar het werk niet volvoerd werd. Het ‘Herkules-werk’
waaronder de drie-en-zeventig-jarige ‘bitter gebukt ging’, heeft haar laatste
levensdagen verzuurd. Den 2den April 1886 - elf dagen voor haar dood dus - ontving
zij nog ter correctie het laatste vel van ‘Het Huis Lauernesse’....
Ik weet ook niet, of - gelijk de Groene Amsterdammer onlangs door een geestig
(?) caricatuur meende te mogen be-ironiseeren - de nieuwe regeling van het
Auteursrecht onzen schrijvers internationalen roem bezorgen zal, wèl dat zij, dank
zij deze nieuwe regeling, in den vervolge weinig kans meer zullen loopen op zoo
schandelijke wijze geëxploiteerd te worden... Maar men zegt dan ook dat de
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tegenwoordige schrijvers zulke ‘materialisten’ geworden zijn! En men zal het opnieuw
willen bewijzen met deze, mijn hollandsche jubileums-rede, eindigende - wel foei!
- met een praatje over geldzaken!
H.R.
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Reclame-kunst.
Wij Hollanders kennen niet, of tenminste slechts zeer matig de artistieke reclame.
Of dit te wijten is aan onze kunstenaars die het maken van ontwerpen en teekeningen
voor reclame-doeleinden beneden hun waardigheid achten, of dat onze
handelsmannen te weinig kunstzin hebben; misschien komen beide oorzaken samen.
Een feit is het echter dat, wanneer wij aanplakbilletten, prijscouranten, advertenties,
winkelboekjes, verpakkingen e.a. eens aandachtig beschouwen, wij onder die
geheele voorraad maar weinig dingen zullen aantreffen die eens de moeite waard
zijn. Waar zijn ten onzent de groote firma's, die zooals in het buitenland hun eigen
reclameteekenaar er op na houden? Er zijn uitzonderingen in ons land, o ja, wij
denken even aan de firma Verkade, aan de Delftsche fabriek van slaolie indertijd,
maar dat zijn slechts enkelen; en teekenaars - geen huisschilders die wel eens een
landschap op een schutting penseelen en er dan... ‘fecit’ onderschrijven, maar
waarlijk goede teekenaars die zich uitsluitend op reclamegebied bewegen en ook
steeds voldoende bestellingen hebben om dit te kunnen doen, zij zijn zeldzaam. Ik
zou misschien Hahn, Rotgans, kunnen noemen, en Hoeksema, wiens werk het
meest in die lijn ligt. Ook Ko Donker heeft kwaliteiten, al zijn het zeer persoonlijke,
die hem voor reclameteekenaar niet ongeschikt zouden maken. Een tweetal boekjes,
onlangs verschenen, gaven mij hiervan de overtuiging.
Het eene moet de deugdelijkheid van Verweegen en Kok's koffers betoogen, het
andere de voortreffelijkheid van een Gazellerijwiel.
De beide boekjes hebben niet veel pretentie, het is geen kunst zelfs, maar ze
onderscheiden zich toch gunstig van de reclame-prullen die ons anders in handen
gestopt worden.
‘De reis van mijnheer Haverstok’ met een koffer van Verweegen en Kok, geeft in
een aantal allerzotste plaatjes de lotgevallen van dien heer te zien; de tekst is dan
op de naaststaande pagina gedrukt.
In het andere boekje bracht Donker meer eenheid door ook den tekst zelf er bij
te teekenen; daardoor zijn er pagina's die als geheel genoegelijk aandoen.
Ook de figuurtjes van Pieter Pelle, die zijn Gazelle-rijwiel bestijgt en berijdt, zijn
aardiger van actie en expressie.
Dit boekje is als reclame-kinder-prenten-boekje er een geworden dat meer doet
verwachten.
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TEEKENING VAN KO DONKER, UIT ‘PIET PELLE EN ZIJN GAZELLE’.

Maar waar blijven nu firma's die in deze richting eens mede willen werken? Neen,
dan is er in Duitschland sterker band tusschen Kunst-Handel en Gewerbe! De
tentoonstelling ondanks te Rotterdam, uitgaand van het museum te Hagen bewees
dit ten volle.
Niet minder duidelijk bleek dit uit de afd. van ‘Die Gilde’ die tegelijk met den
‘Sonderbund’ dezen zomer te Keulen exposeerde.
‘Die Gilde, Westdeutscher Bund für Angewandte Kunst’, werd opgericht in 1910
naar aanleiding der tentoonstelling in het Kunst-palast te Düsseldorf. Toen bleek
dat, terwijl er een goed georganiseerde Kunstenaarsvereeniging als ‘de Sonderbund’
bestond, terwijl de werklieden hunne eigen vereenigingen hadden, die de geestelijke
en vooral maatschappelijke belangen der leden
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behartigde, de kunstnijveren hierin te kort schoten. Zij misten tot dusverre den band,
die in deze tijden noodig is, om hunne positie tegenover werkgevers en publiek te
waarborgen.
Want praktisch als de Duitschers nu eenmaal vóór alles zijn, wilden zij ook dat
hun nieuwe vereeniging direct van materieel belang voor hare leden zou worden.
Een van de voornaamste punten in haar reglement is dan ook den Duitschen
groothandel en de invloedrijkste nijverheidsfirma's in relatie te brengen met de jonge
kunstnijveren.
Op die wijze toch bereikten zij het beste hun doel, zij maakten propaganda voor
hunne ideeën en stelden tevens de jonge kunstenaars in de gelegenheid te werken.
De groote firma's met hun uitgebreid afzetgebied, hun handelsroutine, ze konden
veel beter de producten der nieuwe kunstnijverheid exploiteeren dan de artiesten
zelf. Zij kenden de eischen van verkoopbaarheid, en wisten op welke wijze de nieuwe
vormen het meest ‘schlagend’ bij het publiek geïntroduceerd konden worden, zonder
dat daarom aan de artistieke opvattingen iets te kort behoefde gedaan te worden.
Hier moest een combinatie getroffen worden tusschen den kunstenaar, die zou
ontwerpen en den koopman, die zou exploiteeren.
Is de kunstenaar zelf in staat zijn werk te doen uitvoeren, en te exploiteeren, zoo
is dit natuurlijk voortreflijk, alleen ‘Die Gilde’ zorgt ook voor hen, wier arbeidsterrein
van dien aard is, dat de uitvoering van hun werk beter in handen is van het
groot-bedrijf.
De tentoonstelling te Keulen was nu de eerste die de jonge vereeniging hield.
Naast de zalen die de ‘Sonderbund’ had ingericht voor Van Gogh, Gauguin, Cézanne,
Signac, Munch - en tal van cubisten en andere buitenissigen - was daar onder leiding
van F.H. Ehmcke ‘Die Gilde’ ondergebracht.
Ehmcke deed zich hier kennen als een veelomvattend kunstenaar; grafiker in de
eerste plaats, is hij door zijn goed begrip van versieren als van zelf aangewezen tot
die verschillende afdeelingen der kunstnijverheid, waarbij de uiterlijke vorm en tooi
vooral op den voorgrond treedt.
Uitstekend waren dan ook de verschillende naar zijn ontwerpen uitgevoerde
verpakkingen, zijn boekbanden, zijn klein zilverwerk, zijn aardewerk; zijn ontwerpen
munten minder uit door sierlijkheid van lijn, dan wel door stevigen bouw en juiste
verhouding. Het zit goed in elkaar, alles op zijn plaats. Van een zelfde opvatting men kon zien dat zij veel samenwerken - getuigden de borduursels van Frau Clara
Ehmcke.
De afdeeling reclame-kunst was hier trouwens goed vertegenwoordigd, Max
Hertwig, en ook Matthias Henseler hadden een inzending, die deed zien dat er op
dit terrein waarlijk wel iets goeds te doen is en het nòch aan den fabrikant, nòch
aan het publiek ligt, dat zoo wel kistjes sigaren, als plakken chocolade of bisquit
ons in zoo'n onoogelijke jurk verschijnen.
Ook het zuivere grafische werk was, zoowel in loutere schrijfkunst o.a. van Anna
Simons, als in houtsneden, silhouetten, zwarte knipsels (uitstekende van Magdalena
Koll), tot een aardige afdeeling geworden. Vooral de eenvoudige houtsneden in een
paar kleuren, en de linoleum-sneden, waren goed van begrip: stevig en forsch, soms
met iets japansch, maar waarom niet, men moet toch ergens in de leer gaan, en
beter dan bij de Japanners kan men dan niet terecht.
Noemen wij nog de goed begrepen borduursels, die iets in zich hadden van de
charme der oude merklappen, de batiks, de goud- en zilversieraden, het bindwerk,
de statuetjes, dan geeft dit zoowat een overzicht van het terrein dat ‘Die Gilde’
omspant. Het is zoo men ziet niet zoozeer de woning-inrichting als wel ‘de
Kleinkunst’.
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En, wij zeiden het reeds, wat ons hier vooral opviel, was het verband dat er bestaat
tusschen vele dezer kunstenaars en de groot-industrieelen. Dit is iets wat wij nog
missen en dat toch voor onze kunstnijverheid, en kunstnijveraars, zoo noodig is.
R.W.P. JR.
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De futuristen bij Biesing in Den Haag.
Zoo zijn de Italiaansche futuristen dan op hun rondreis door Europa zich ook in ons
land eens komen vertoonen! Het futurisme, het nihilisme in de kunst, moest wel in
Italië ontstaan, lijkt me, in een land welks kunstroem althans, louter op traditie steunt,
maar daar tevens pijnlijk door wordt gedrukt. Het is niet prettig, slechts l e m a r i
d e l a r e i n e te zijn, nog minder prettig, denk ik, slechts de zonen van Italië, van
het onsterfelijke klassieke Italië de faamlooze moderne kinderen te zijn, tot epigonen,
zoo niet decadenten gestempeld te worden, reeds door de geboorte. En dat is den
Italianen nu al eeuwen lang gepasseerd, sedert de laatste renaissance.
Men begrijpt hun wensch, een nieuwe renaissance te provoceeren. Men kan er
in komen, dat zij nog heftiger dan zoo veel anderen uitzien naar iets nieuws, iets
nieuws onder hun zon. Men excuseert hun daverende manifesten, hun herrie-achtige
vergaderingen, hun min smaakvolle paradoxen, hun roep om eerherstel van het
barbaarsche en van het onzinnige. Men beseft, hoe zielsblij deze artistieke bravi
waren met een paar oorvijgen, te Turijn opgedaan, dat hen zoowaar tot martelaren
wijdde, - hun leer de proporties van een gevaarlijke ketterij scheen toe te kennen!
Hier valt aan geen oorvijgen te denken, zelfs op moreele is geen kans. De
Haagsche bezoekers kwamen in opgewekte stemming binnen, en vertrokken dito,
men verklaarde allerwege in lang niet zoo smakelijk te hebben gelachen. Wij zijn
geen Italianen, en wij kunnen ons niet voorstellen dat men vóór en tegen deze
gestolde theorie inderdaad ernstig, zelfs handtastelijk strijden kan. Maar er liep een
onmiskenbaar Germaan met lange haren rond, de impressario, deze althans keek
zoo ernstig als zijn functie vereischte, toch vrees ik dat hij heelhuids weer vertrokken
is.
Het is dunkt mij voor de schilders onder de futuristen dubbel moeilijk geweest,
iets heel en al nieuws te vinden, de cubisten hadden hun nog pas een leelijke vlieg
afgevangen. Maar het is toch gelukt, en zoo kwaad gevonden is het waarachtig ook
nog niet!

RUSSOLO: HERINNERING VAN EEN NACHT.

Zooals onze onvergetelijke wijsneus Polonius zou zeggen: er is methode in hun
waanzin. Inderdaad, ze is niets dan methode en nog eens methode, zelden ziet
men een stelsel met zooveel logica tot in de uiterste consequenties doorgevoerd.
Welk systeem vraagt ge? Ik sprak van nihilisme, maar is het niet veeleer reactionnair?
Wij zijn er teruggekeerd tot den chaos. Nergens, op de schilderijen althans van de
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meest futuristische futuristen - er zijn er ook, die mij niet zoo zuiver op den
futuristischen graat lijken - nergens vindt het naar rust dorstend oog een oase. De
wel nationale Sirocco van het futurisme waait huizen, paarden, stukken straat,
menschenarmen, hoofden, handen, beenen dooreen, zorg dragend geen hoekje
van lijst tot lijst zonder zijn p u z z l e te laten. Geen postzegelschilderij, geen
compositie van bonte glasscherven, geen Vexirbild haalt er bij. Zoo is het werk van
den voorman Boccioni, en dat van Severini, en dat van Russolo!
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Uit de met den bovenvermelden ridderslag op van geluk stralende kaken beloonde
Turijnsche rede, uitgesproken ‘te midden van het schallende gelach der botterikken’
wil ik het stelsel zien weer te geven in het bondige, en duidelijke, al maak ik mij
daardoor schuldig aan een ten aanzien van onze gasten bijna onheusche, want
anti-futuristische daad. De futuristen willen weergeven, lijkt me:

SEVERINI: DE PAN-PAN DANS TE MONICO.

Het krijgertje en verstoppertje van optische sensaties, dat onze tijd met zijn helsche
verkeersdrukte in ons arme brein laat spelen. Om vooral niet te klassiek te zien,
moet de toeschouwer niet, zooals alle kunstenaars zich dat vroeger altijd in hun
conventioneele bollen hebben voorgesteld, zich vóór het tafreel bevinden, maar
daar m i d d e n in. Men beziet dus het object van alle kanten, van links en rechts,
van binnen en van buiten; als door X-stralen met terugwerkende kracht. Voeg daarbij
dat de futurist uiterst impressionabel is: ‘Onze lichamen dringen in de canapé,
waarop wij gaan zitten, en de canapé dringt ons zelf binnen’, en ‘Hoe vaak hebben
wij niet, op den wang van hem met wien wij een praatje maakten, het paard gezien,
dat ginds, in de verte, op straat passeerde!’ Impresionabel?...... sentimenteel schijnt
het woord om hun aard beter te benaderen: ‘De smart van een mensch is even
belangrijk als die van een electrische lamp, die lijdt met spasmodieke huiveringen,
en haar wee uitkrijt in kleuren van hartverscheurende expressie.’ Waaruit men met
genoegen besluit, dat, trots alle verschuivingen, het hart der futuristen ten minste
nog op de rechte plaats zit. Mijn hart schijnt harder, ik ben alleen maar draaierig
geworden. Ik
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heb nu eens moeten denken aan de blokkendoozen, die wij als kinderen hadden,
waaruit we een plaatje bouwden (maar die in der haast door elkaar gegooid) of aan
dooreen geschudde legkaarten, dan weer aan onder het afdraaien verwisselde
bioscoopfilms. Maar dan toch weer moest ik toegeven dat het beeld, door die
catastrofes verkregen, altijd nog betrekkelijk rustig was. Getrouw aan een van hun
belangwekkende stellingen, ‘als wij iemand's rechter schouder of wel rechter oor
hebben weergegeven, vinden wij het volkomen onnoodig ook nog linkerschouder
en linkeroor aan te duiden’.... hebben de futuristen angstvallig zorg gedragen, dat
men bijna nergens één gezicht, één lichaamsdeel of één voorwerp op hun schilderijen
compleet, gaaf en op zijn plaats aantreft. Overal zijn stukjes afgehakt, geen gezicht,
of het is gelardeerd of verfrommeld, geen been of het is doortruffeld, en allerhande
soms zeer moeilijk ‘thuis te brengen’ frikkadelletjes zijn gestrooid, met groote
onpartijdigheid, op en over elk detail. Het arrangement is van een bestudeerde
afwisseling. Uit een dameshoofd stijgt kant en klaar, - als eens Minerva, voldragen
niet slechts, maar volwassen, uit Jupiter's hersenpan rees - een paard. Een coupétje,
waarin een ‘brok mensch’ zit, zit van den weeromstuit ook weer in ‘dat’, en samen
worden ze als op een Turkschen schommel omhoog en weer neer geslingerd.
Servetten, papieren, damborden, tafelmatjes, ontmoeten op hun zwerftocht over
het tafreel hier een hand, daar een been, een enkele maal zoowaar een bijna heel
mensch....
Men bezie deze compositie van Gino Severini, die blijkbaar onder cubistischen
invloed staat en vergete vooral niet, ze ook overdwars te leggen. Het is een van de
duidelijkste futuristische schilderijen, al zou men het er niet aan zeggen, de kleuren
zijn bont maar ook helder, anderen hebben de elementaire violetten en oranjes der
luministen, ook zijn er futuristen met een vrij beschaafd kleurgevoel, en zelfs
tonalisten. Severini kan teekenen: men zie dat handje onder den kop van den man
met één afgezakt en één opgeschoven oog, en nog meer fragmenten. Ook Boccioni
is een knap teekenaar en een bekwaam schilder. Maar het komt mij voor, alsof deze
heeren van den confetti- en serpentine-stijl op zoek naar allerlei nieuws en
geruchtmakends wel eens de toch edeler ontdekkingstochten der geduldige
observatie en studie verzuimen, hun huizen zijn de stereotype blokjeshuizen uit een
kinderbouwdoos, hun paarden de allen eendere paardjes uit een cents-mallemolen.
Kunst is niet, kan nooit zijn, het uiterlijk verwarrende, verward, het schijnbaar
onsamenhangende, buiten allen samenhang weer te geven. Kunst is iets
saamvattends, beeldende kunst ontstaat niet dan door het vasthouden van het
vlottende beeld. Alle intellectueele arbeid stelt als eerste vereischte
concentratievermogen, en daarom - onder meer, maar toch wel vooral daarom - is
die zoo akelig-koud berekenend gevolgde kunstformule der futuristische schilders,
nog meer dan alle andere formules, hol, steriel en dood, en deze hun ambulante
tentoonstelling geen revolutionnair verschijnsel, maar niets dan een aardige afleiding
in den komkommertijd.
CV
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HET OORSPRONKELIJKE ONTWERP VAN CORDONNIER VOOR HET VREDESPALEIS; DE VOORGEVEL.
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LOUIS MARIE CORDONNIER.

De architect Louis Marie Cordonnier,
door H.Th. Wijdeveld.
Moeilijk is het een nauwbegrensd beeld van een levenden kunstenaar weêr te geven.
De werken van zulk eene persoonlijkheid zijn even gecompliceerd, als de
kunstenaar zelf en de kritiek welke men op hem uitoefent, is menigmaal niet geheel
bevrijd van oordeelen en inzichten, die hun oorsprong vinden in beschouwingen,
geheel buiten den scheppenden artist staande.
De ontbrekende onpartijdigheid, meestal ontstaan door politieke invloeden, is
oorzaak, dat veel tegenstrijdigs, veel, wat onrijp is wordt geschreven over het werk
van den man, die nog dagelijks werkt en schept.
Men heeft geen voldoend algemeen overzicht en de kritiek laat zich afleiden door
bijzaken.
Eerst na veel beschouwingen over de tijdgenooten van den levenden kunstenaar,
kan men bepalen in hoeverre hij recht heeft op eene plaats onder de uitverkorenen;....
alleen der toekomst is het gegeven de juiste diepte en kleur der kritiek vasttestellen.
Het beeld, dat wij ons vormen van groote mannen uit het verleden, door middel
van de geschiedenis betreffende hun tijdperk, doet het ons niet hun talent op juiste
waarde apprecieeren?
***
De macht, welke Parijs als kunstcentrum uitoefent, heerscht over Frankrijk en haar
invloed strekt zich over de geheele wereld uit.
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RAADHUIS TE LOOS.

Noch Berlijn, noch Weenen hebben deze uitstraling, zelfs Londen bereikt in zijne
schittering niet den gloed van Frankrijks hoofdstad. Waar Duitschland naast Berlijn
haar kunstcentra verdeelt over steden als Leipzig, Dresden en München, in Engeland
naast Londen, steden staan als Glasgow, Birmingham en Liverpool, concentreert
zich in Frankrijk alles slechts in één kern, één centrum, wat nooit voldaan absorbeert,
wat nimmer uitgeput reflecteert.
Parijs is het hart van Frankrijk, de zon wier licht doet ontkiemen, wier warmte doet
bloeien, doch wier gloed menigmaal verschroeit.... zelfs doodt.
Het geheele Fransche volk zorgt voor de instandhouding en den bloei van dit
centrum en het algemeen streven, wat men menigmaal in de Fransche kunst
waarneemt, is alleen verkregen door de eeuwenlange concentratie in deze kern.
Allen die zoeken naar kunst, worden aangetrokken door de magnetische kracht,
komen in de hypnotische atmospheer die haar omgeeft. Velen blijken echter te zwak
om aan de hooge eischen te voldoen en gaan te niet, verscheidenen ontwikkelen
zich in dat centrum, werken en streven dáár, om na een vruchtbaar leven wederom
plaats te maken voor ná hen komende.... doch enkelen nemen het beste, het edelste
in zich op, keeren terug naar hun geboortestad; bereiken daar een ongekende
hoogte en zijn in de departementen van Frankrijk, de sterren wier glans niet geheel
verzwakt door de schittering der aureool van kunst boven Parijs.
Tot deze uitzonderingen behoort de architect Louis Marie Cordonnier.
Hij heeft in Parijs het schoonste tot zich genomen, zich losgerukt van de
magnetische sfeer en is teruggekeerd naar het land van zijn geboorte, waar hij zich
aansloot aan het karakter der Vlaamsche architectuur.
De moeilijke taak welke hem in Noord-Frankrijk wachtte, in het land van mijnen
en fabrieken, waar de omgeving drukkend werkt op den kunstenaar, die zoekt naar
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licht en zonneschijn, was

RAADHUIS TE DUINKERKEN.

alleen te volbrengen door het schoone, dat Parijs hem geschonken heeft.
Ontgaat hij niet geheel den invloed van de eeuwig neerdalende stof en het
kolenzwart, dat zijn stempel van neerslachtigheid drukt op alles, wat ermede in
aanraking komt, toch richten zijn werken zich óp boven de somberheid der omgeving,
daar zij gedrenkt zijn in de gratie en elegance der Fransche kunst.
Doet de architectuur van Cordonnier verbazen door grootschheid van opvatting,
dwingt zij achting af door forschheid van gestalte, door zuiverheid van compositie,
toch ligt er een element in, dat stuitend werkt en nu en dan den beschouwer
terughoudt volle bewondering te schenken. Het is een Vlaamsche geest van
ruwgrootsche gedaante, die door zijn werk zweeft, die het poëtische sentiment
terzijde dringt en alleen het forsche wil, het grootsche ziet.
Echter niet altijd versmelt het fijngevoelige in de massale composities,.... het zijn
meer de vroegere werken van Cordonnier, waarin deze eigenschap ligt. In zijn latere
werken treedt de verfijnde architect naar voren en eerst dan ziet men duidelijk welken
invloed Parijs op dezen Vlaamschen-Franschman uitoefende.
Toch is Cordonnier niet een subtiel-gevoelige natuur met een week gemoed, ook
niet de mensch die diepe gedachten symbolisch tracht weêr te geven.... hij ontwerpt
zijn architectuur niet detail na detail, maar laat zijn bouwwerken opgroeien als één
homogeen geheel; - alles reeds in zich dragende bij den eersten opzet.
Hij is niet als de veelhoekige diamant, die aan alle zijden blinkt en schittert, doch
meer als een kleurige steen, met weinig maar goed geslepen facetten, met donkere
schaduwen en direct daartegen als contrast een helderen gloed van groote diepte
en warmte. Aan zijn werken ligt minder een philosophische gedachte ten grondslag,
dan wel een onwillekeurig juist doen, waardoor hij als een ‘door God begnadigde’,
een door intuïtie zich uitende kunstenaar is.
Het groote van Cordonnier's architectuur
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ligt hierin, dat hij een aangeboren gevoel heeft voor vorm en om aan vormen volheid
te geven.
Het aantrekkelijke ligt in de inspireerende kracht die er van uitgaat, die echter niet
ten doel heeft te overtuigen, te bewijzen.... niet de hoogste, koele waarheid wil
verkondigen.

RAADHUIS TE LA MADELEINE.

Zweeft Cordonnier in een kleurrijke sfeer van veel vermengde stijlvormen, ziet hij
de schoonheid, welke in alle stijlen en kunstperioden aanwezig is, toch heeft hij diep
in zich een grooten eerbied voor de klassieke architectuur, de architectuur van orde
en harmonie, van evenwicht en zelfbeheersching en bovenal van kalmte, van
eeuwige kalmte en waarheid. Nooit zou Cordonnier de groote architect geworden
zijn zonder de studie der klassieken. Deze zijn als de solide, krachtige fundamenten
van het gebouw, dat hij zich oprichtte. Zij mogen aan het oog onttrokken zijn, diep
bedolven onder vele invloeden, bekleed met een mantel van minder zuivere
waarheid,.... ze zijn aanwezig en, opgebouwd met de hem karakteriseerende
eigenschappen, verheft zich onwankelbaar het gebouw zijner kunst.
Juist deze eigenschappen, juist het persoonlijke in Cordonnier's architectuur,
plaatst hem boven velen, niet omdat hij ‘persoonlijk’ is, maar omdat het persoonlijke
bij Cordonnier zooveel schoons in zich heeft.
Hij weet architectonische accoorden met een juistheid aanteslaan, met een
zuiverheid weertegeven, die de meesterhand verraden.
Evenals in de muziek bepaalde accoorden absoluut schoon zijn en men zich door
afwijking blootstelt aan fouten, zoo ook heeft de architectuur verhoudingen, die
alleen de kunstenaar zuiver harmonisch kan weêrgeven. Daarin ligt hoofdzakelijk
Cordonnier's persoonlijkheid.... in de grondkern der architectuur, in de zuivere
weêrgaven dier schoone verhoudingen, in de architectonische rijpheid die de massa's
zacht, als sculpturaal, inéén doen vloeien, in zijn gaven voor opbouwende compositie
en planindeeling.
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Met al deze persoonlijke eigenschappen is hij toch de man van het land zijner
geboorte, daar hij de klassieke beginselen der compositie ommantelde met de
architectuur van Vlaanderen.
Het raadhuis van Loos, van Madeleine en Duinkerken, zullen aan de toekomst
den geest vertolken van 't volk waaruit hij ontsproot.
***
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DOM TE MILAAN (RESTAURATIE-PROJECT).
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DETAIL VAN ONTWERP VOOR EEN BEURS TE AMSTERDAM.

Menigeen die Cordonnier nader leerde kennen, heeft zich verwonderd over zijn
manier van werken, over zijn moeilijk besluiten en steeds wijzigen der ontwerpen.
Dit vindt zijn oorsprong in zijne zoekende, veranderlijke phantazie, die voor ieder
onderdeel oneindig veel verschillende ideeën heeft. Daar, waar anderen radeloos
staan behoeft hij slechts van den overvollen boom zijner vindingrijkheid te plukken,
maar, wat hij eerst met vuur verdedigde en men accepteerde door tal van gegeven
voorbeelden, kan hij daarna wederom geheel teniet doen, door redeneeringen en
gezichtspunten, even vernietigend als de eerste verdedigend waren.
Toch zou men voor zijn manier van ontwerpen, een andere verklaring kunnen
geven. Cordonnier weet te goed, welk een moeilijke taak den architect is opgelegd,
door de eischen, die de te ontwerpen gebouwen hem stellen, door zijn
ondergeschiktheid van constructie en materiaal en dat hij zich nooit voldoende
zorgen kan geven zijn ideeën
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THEATER TE RIJSSEL (VOORGEVEL CONCOURS PROJECT).

geheel rijp te laten worden; daar het werk van een architect niet is als dat van een
schilder, schrijver of musicus, doch zich na uitvoering niet meer laat wijzigen.
Hierdoor is zijn leven dat van een werker, die, nimmer voldaan, rusteloos streeft
en zoekt, zich steeds tracht te verbeteren, nooit tevreden is en daardoor zelden kan
besluiten.
Hij leeft geheel zijn eigen leven en zijn daden nemen altijd eene onverwachte
wending;.... hij belooft en volvoert niet, en volvoert, wat hij niet belooft en men niet
verwacht, waardoor hij, eigenlijk onbewust, het ragfijne weefsel der maatschappelijke
samenleving scheurt. Bij hem bestaat slechts één ding.... ‘Doen’,.... niet in
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den zin van hetgeen de samenleving daaronder verstaat, zich aanpassen aan de
sleur en gewoonten, doch ‘doen’ in werken,.... steeds werken; werken met een
woesten ijver, die zelfs op den duur de omgeving vermoeit, doch tevens ontzag
afdwingt en hem plaatst op een hoogte ver boven velen.
Er gaat een strooming van hem uit, die ons meêsleurt. Bij hem kan men spreken
van ‘Le Triomphe du Travail’. Slechts door onophoudelijk werken heeft hij de hoogte
bereikt, waarop hij nu staat.
De melancholieke omgeving tart hij met onverwrikbaar en streng gelaat en
onvermoeid werkende, schijnt hij niets te zien, niets te hooren, niet te bemerken
zelfs, hoe het eeuwig neerdalende zwart der industrie een pressie uitoefent op alles,
wat er meê in aanraking komt.... Hij arbeidt slechts en gaat alleen daarin op.
Het is heerlijk in zijn omgeving te zijn, men gevoelt zich veilig, als onder een boom,
wiens loof welig opschiet, wiens schaduw een goede schuilplaats biedt en beschermt
tegen de brandende zon der ijdelheid.
De krachtgevende, verkwikkende invloed ontgaat ons niet.
***
Het is interessant nategaan, in het groot aantal uitgevoerde werken van Cordonnier,
hoe hij zich ontwikkelde. Bij vele architecten vindt men in hun eerste werken meer
een copie van den stijl, waartoe zij zich aangetrokken gevoelen; hun persoonlijk
karakter komt eerst later naar voren. In Cordonnier's eerste ontwerpen treedt de
Vlaamsche Renaissance sterk op den voorgrond, die wel hier en daar reeds een
persoonlijken trek laat doorschemeren, doch de stijl-combinatie, welke hem later
meer karakteriseert is nog niet aanwezig.

THEATER TE RIJSSEL. SCHETS VOORGEVEL.

De vroegere architectuur, eerst nog eenigszins zwaar, transformeert zich spoedig
en wordt veredeld door de toepassing van Italiaansche renaissance, Francois I en
Henri II elementen, die echter versmolten zijn tot een kernachtig harmonisch geheel.
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Hoe geweldig doorkneed hij is in de kennis der stijlen, blijkt uit het schitterend
restauratie-ontwerp voor den nieuwen gevel der kathedraal te Milaan, met zijn cachet
van bijzonder gecompliceerde Gotiek.
De werken, welke Cordonnier in den Lodewijk XVI stijl uitvoerde, wist hij een
moderne tint te geven, een meer bij zijn karakter passende opvatting, die grootere
kracht en forschheid stelt voor het eenigszins weeke en vrouwelijke sentiment van
den oorspronkelijken stijl.
Het theater te Rijssel, welks uitvoering hij
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verkreeg door bekroning in een prijsvraag, is eveneens in dezen stijl ontworpen.
Hoe grootsch de geheele opzet ook is, en hoe Cordonnier wederom toont de
Lodewijk XVI elementen geheel meester te zijn, den origineelen trek, die ons het
werk ‘Cordonnier’ karakteriseert, vindt men hierin niet.
Ligt in de Opera van Garnier de geest van den architect opgesloten, weet hij door
zijn geweldige monumentale opvatting te ontroeren tot in het diepst van de ziel,
begint bij hem iets boven-architectonisch, iets wat tot daden aanspoort, door het
leven wat deze schepping in zich heeft,.... in Cordonnier's Theater vindt men niet
licht dat kernachtig persoonlijke waarvan Garnier's Opera getuigt; - het is meer een
eminente navolging van den Lodewijk XVI stijl.
Hier schept niet de architect Cordonnier, doch de artist Cordonnier ontwerpt.
Hoe geheel anders is het in zijn werken, waarin de Vlaamsche geest hem leidt
tot het bereiken van zijn idealen.
Daar bespeurt men de als onwillekeurig bereikte persoonlijkheid van den architect,
die dat eigenaardige cachet aan zijn werken geeft, dat voor altijd den ‘Stijl Cordonnier’
zal afteekenen.
In het Raadhuis van Loos en de Beurs voor Amsterdam, is het te volgen spoor
reeds duidelijk zichtbaar; - in het raadhuis van Madeleine benadert het stadium de
hoogte, die moet voeren tot dat geniale werk ‘het stadhuis van Duinkerken’, maar
eerst in het Vredespaleisontwerp weêrspiegelt zich de volmaakt bezielde architect.
Hierin overtreft Cordonnier zichzelf, hierin vinden wij den ontwikkelingsgang van
zijn kunstenaarsloopbaan tot in de fijnste nuances weêrgegeven.

THEATER TE RIJSSEL, SCHETS VOORGEVEL.

In dit ontwerp domineert het meest edele van zijn architectuur in een harmonische
versmelting van Fransche en Vlaamsche elementen.
Het geheel, levendig door afwisselend silhouet, kleurrijk door het gebruik van
natuur en baksteen, tintelend door den rijkdom der details en sculpturale versieringen,
is niet wild of storend, doch heeft eerder een voornaamheid, die indruk maakt, en
duidelijk het karakter van zijn bestemming weêrgeeft.
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Dit ontwerp was als aangewezen voor uitvoering, door zijn plan, wat volkomen
voldeed aan de gestelde eischen, door zijn gevels, die zich geheel schenen
aantesluiten aan de architectuur van Holland, het land met vlakken horizon, grijzen
hemel en vochtige nevels.
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VREDESPALEIS. (PERSPECTIEF CONCOURS-PROJECT).

Cordonnier gaf zijn gebouwen een silhouet, wat stemmingsvol met den hemel
versmelt, een detailleering die vibreert in een bestorven licht, een verleidelijk pittoresk
karakter wat leven geeft, - omdat Holland de brandende zon mist, die pittige
schaduwen werpt, die de eentonigheid van gebouwen in witten steen, met strenge
plannen en gevels opfleurt.
Veel schoons, wat in dit ontwerp opgesloten ligt, is nu opgeborgen in de archieven,
waaruit het nooit meer te voorschijn komt en Cordonnier moet zeer teleurgesteld
zijn in het nu bijna voltooide gebouw niet méér te zien dan een familietrek van zijn
bekroond ontwerp.
Niet alleen heeft het weglaten van drie torens groote wijziging gebracht in het
totaal aspect, doch ook is het essentieele verloren.
Wanneer Cordonnier n u zijn bekroond ontwerp beschouwt, zullen die vier torens
hem dan niet toeschijnen, als opgeheven armen van een treurend wezen, dat
weêklaagt over een nooit te vergoeden verlies?
***
Als wij den werkzamen loopbaan van Cordonnier overzien, bemerken wij talrijke
overwinningen, als zonnestralen schijnend, maar een sterke tegenstelling vormend
met de vele moeilijkheden, die de schaduwen werpen op zijn gelaat.
De tegenwerkingen, welke hij als katholiek heeft ondervonden, verduisteren
menigmaal den glimlach, die erkenning oproept.
Toch blijkt uit een samenvatting van zijn verschillende werken, zijn raadhuizen,
ker-
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ken, beurzen, theaters, villa's en fabrieken, niet de voorvechter van een sterk
geprononceerde politieke partij, noch de artiest, die ideeën-omwentelingen schept
en alléén in één richting streeft.
Ieder van zijn werken weet hij een passend karakter te geven, variëerend in vele
stijlperioden, maar gezegeld met zijn persoonlijk stempel.
Vooral zijn villabouw vertoont een opmerkelijk type.
Hierin treedt het pittoreske meer op den voorgrond dan in zijn monumentaal-bouw.
Door de meestal diep overhangende daken, die deze huizen als een beschuttende
muts dekken en de bewoners goed beveiligen tegen regen en wind, of tegen de
hitte eener brandende zomerzon, schijnen zij als paddestoelen, genoegelijk uit den
grond te verrijzen, zijn zelfs eenigszins romantisch door hun planindeeling.
Ook zijn kerken dragen een bijzonder karakter. Hier vindt men niet de diepe
symbolische gedachte der Gotiek, niet de atmospheer der Fransche kathedralen
der 13de en 14de eeuw, maar een aansluiting aan den stijl van den vroegeren
Christentijd, een samenvloeien van het Romaansch-Byzantijnsch.
Hoewel bekend als katholiek architect, kan Cordonnier hierdoor niet beschouwd
worden als volgeling van Viollet Le Duc. Het ideaal van dezen genialen
archeoloog-architect is met zijn dood verloren en mocht men nog enkele architecten
vinden die trachten de Gotische bouwkunst wederom te doen opbloeien, in Frankrijk
zijn deze zeer gering in aantal.
De kerken van Cordonnier blijven neutraler, omdat hij architectuur en alléén
architectuur wil, ook om harentwille alléén architect is.
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Om goed de architectonische atmospheer van zijn werken te bemerken, om deze
zuiver te voelen, moeten wij haar lang beschouwen; langzaam ons inwerken en
zien dóór de ommanteling die zijn werk omgeeft,.... doch eenmaal binnengedrongen
bemerken wij de beweging, bemerken wij het eeuwig levende van zijn geest.
In Frankrijk gevoelt men het, langzaam is men door-gedrongen tot het innerlijke,...
maar men heeft niet willen erkennen dat in zijn werk een deel van dat klassiek ware
ligt, wat niet met den mensch sterft.

BEURS TE RIJSSEL.

Nooit sloeg de Staat acht op den man, aan wien Frankrijk zooveel roem
verschuldigd is, al hebben zich enkele rechtvaardige mannen hierover steeds
verwonderd getoond.
Toen nu kort geleden de benoeming van Cordonnier bekend werd, tot Chevalier
de la Légion d'Honneur, beschouwde men dat in het algemeen als een begin van
veel, wat nog goed gemaakt moest worden.
Door deze benoeming eert de Staat een groot artist en behaalt eene overwinning
op zichzelf.
Voor Cordonnier zou dit echter niet de eenige belooning zijn voor het vele, wat
hij gaf.
Den 9en December j.l. is het bewezen, dat hij in Frankrijk een figuur van grooten
invloed is en zijn capaciteiten van dien aard, dat hij als plaatsvervanger van den
gestorven architect Mayaux tot ‘Membre de l'Institut’ gekozen werd.
Men kan slechts nagaan in welken graad zijn werken door de Fransche artisten
worden gewaardeerd, door het feit, dat zijn mede-candidaten de 5 architecten:
Deglane, Redon, Paulin, Lambert en Blavette waren.
Zijn overwinning is de wraak der bestemming tegenover datgene, wat de Staat
hem zoolang onthield, en allen die een afschuw hebben van kleingeestigheid zullen
zich hartelijk daarover veheugen.
Lambersart, Mei, 1912.
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***
Biographische aanteekeningen en lijst van voornaamste werken:
te

1854. Geboren te Haubourdin (bij Rijssel), leerling van zijn vader J. B
Cordonnier en van architect André aan de ‘Ecole des Beaux-arts’ te Paris.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

261

VILLA TE HARDELOT-PLAGE.

1885. Eerste prijs. Internationale prijsvraag voor een nieuwe beurs te
Amsterdam.
1887. ‘Hors Concours’. Internationale prijsvraag voor de restauratie der
Cathedraal te Milaan.
1887. Eerste prijs. ‘Académie de Lyon’ en ‘Société des arts décoratifs’ te Parijs.
de

1890. Medaille 3 klas. ‘Société des Artistes Français’.
1892. Gouden medaille. Belgische Salon te Gent.
1892. Eere medaille. ‘Société des Artistes Français’.
1893. ‘Hors Concours’. Internationale tentoonstelling te Chicago.
1894. Eerste prijs. Prijsvraag voor een school van schoone kunsten en een
conservatoire voor muziek te Rijssel.
1897. Eerste medaille. Internationale tentoonstelling te Brussel.
1900. ‘Grand prix’. Internationale tentoonstelling te Parijs.
1900. Eerelid. ‘Société Centrale d'architecture de Belgique’.
1902. Gouden medaille. Tentoonstelling te Rijssel.
1903. Groote zilveren medaille. ‘Société Centrale des Architectes’.
1904. Prijs ‘Bailly’. ‘Institut de France’.
1906. Prijs ‘Dejean’. ‘Société Centrale des Architectes’.
1906. Eerste prijs. Internationale prijsvraag voor het Vredespaleis te 's
Gravenhage.
1906. Correspondeerend lid. Keizerlijke vereeniging van Russische Architecten
1907. Eerste prijs. Prijsvraag voor een theater te Rijssel.
1907. Groote gouden medaille. (Prijs Kuhlman) ‘Société Industrielle du Nord
de la France’.
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NOTRE DAME DE PELLEVOISIN (ONVOLTOOID). BEELDHOUWWERK, BEIDE TORENS EN SPITS OP DEN
KOEPEL ONVOLTOOID.

1909. ‘Membre Correspondent’. ‘Institut de France’.
1910. ‘Hors Concours’. Internationale tentoonstelling te Brussel.
1911. ‘Chevalier de la Legion d'Honneur’ (17 Octobre).
1911. ‘Membre de l'Institut de France’. (9 Décembre).
1911. Lid van de jury van den Salon d'architecture in de Champs Elysées te
Parijs en van de Jury d'admission.
Cordonnier is de auteur van het monument voor Dr. Pasteur te Rijssel, van de
raadhuizen te Loos; - La Madeleine; - Duinkerken; - van de kerken te Caudry; Merville; - ‘St. Theodorus’ en ‘St. Eduard’ te Lens; - Calonne sur la Lys; - Allouagne;
- ‘Notre Dame de Pellevoisin’ (Buisson) te Rijssel.
Architect van de badplaats Hardelot; - Vredespaleis te 's Gravenhage; - Theater
te Rijssel; - Beurs te Rijssel, enz.

CHAPELLE TE HARDELOT-PLAGE.
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PLAINE SILENCIEUSE.

Constantin Feodorovitch Bogajewsky,
door L.A.E. Neuhaus.
Het schiereiland, 'twelk de Grieken den Taurischen Chersonèsos noemden en
waaronder wij tegenwoordig de Krim verstaan, wordt omspoeld door de zee van
Azow en de Zwarte zee en strekt zich uit vanaf Soudak tot Kertsj.
De Tartaren, welke de oorspronkelijke bewoners waren, kenden het geheim van
de irrigatie, zoodat tijdens hunne heerschappij, het land een lieflijk en vruchtbaar
aanzien had.
De dalen waren bedekt met weelderige akkers; de bergen begroeid met dichte
bosschen of met den wijnstok beplant. Aan de kust lagen eene menigte steden,
waarvan, omstreeks 1800 j. v.Chr. Ardawdy (de stad der 7 goden) wel de
belangrijkste was. Maar door die bij uitstek gunstige ligging en door hare
buitengewone vruchtbaarheid, was de Krim de twistappel geworden tusschen
verschillende volkeren. Telkens was dit schiereiland het tooneel van den hevigsten
strijd.
De Tartaren zagen, hoe langzamerhand het vuur hunne steden en bosschen
verdelgde, hoe hunne akkers en wijnbergen vertrapt werden. Het is dus wel te
begrijpen, dat van het eenmaal zoo schoone land, door al die eeuwen heen, niets
meer overbleef, dan eene dorre woestenij.
Men kan in de geschiedenis van de Krim opklimmen tot meer dan 30 eeuwen
vóór Chr., zóó goed is de reeks harer lotgevallen door de overlevering bewaard
gebleven. Na tijdperken van bloei, doorleefde deze landstreek ook weer tijden van
verval, maar telkens herrees er als bij tooverslag eene nieuwe stad op de bouwvallen
der vorige.
Zoo was eindelijk in de 5de eeuw v.Chr. op de plaats, waar Ardawdy eenmaal
stond, de stad Theodosia met hare ruime havens ontstaan. Hare gunstige ligging
wekte weer
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AUTELS TERRESTRES.

opnieuw de begeerte der naburige handelsvolken op; hare havens, hare bruggen
en de wegen, die toegang gaven tot de handeldrijvende streken in Azië, waren
voortdurend het gebied van strijd tusschen Rome, Armenië en Genua en tusschen
Genua en Constantinopel.
Ook was de Krim en bovenal Theodosia het samenvloeiingspunt van 2
stroomingen, n.l.: het Barbarisme uit 't Noorden en de beschaving der Latijnsche
en Grieksche volkeren uit 't Zuiden. De Hellenen hebben echter de overhand
behouden; en zóó onafscheidelijk was 't lot van de veroverde landstreek aan dat
van de oude Grieken verbonden, dat hun stempel daarop onuitwischbaar gedrukt
bleef. Trouwens het landschap had al van nature hetzelfde karakter als het oude
Attica en de havensteden zooals Theodosia, Koktebel, Surogea, Miganonia en
andere, alle hebben zij hun Tartaarsch karakter verloren en daarvoor 't Grieksche
aangenomen.
Na door al die eeuwen heen, telkens en telkens, te vuur en te zwaard vernietigd
te zijn geweest en daarna weer een tijdperk van bloei te hebben doorgemaakt, deed
in de 19de eeuw de heerschappij der Russen de deur daaraan toe en is er van den
vroeger zoo vruchtbaren bodem niets meer overgebleven dan eene dorre vlakte,
met hier en daar oude torens en muren, als stomme getuigen van het verleden.
Eene doodschheid spreekt er uit het landschap; alles is verdord en verdroogd onder
de verzengende zonnestralen en met geen mogelijkheid kan men zich meer eene
voorstelling maken van zijn vroeger zoo lachend aanzien. De Grieken hadden het
in hun Odyssea geen beteren naam kunnen geven; het Kymmerien, het droevige,
verlaten land, ligt geheel in vergetelheid.
Met het droeve karakter van deze landstreek is het talent van den jongen schilder
Constantin Bogajewsky nauw verbonden.
Evenals Segantini in Zwitserland de slapende gletscherfee heeft doen ontwaken,
zoo is Bogajewsky de man, die door zijn groote liefde voor zijn geboorteland, dit uit
zijn diepen slaap heeft weten wakker te schudden; is hij het, die de stem van het
verleden weer doet spreken.
Hij, die zijne jeugd tusschen de oude Genueesche bouwvallen en torens en muren
heeft gesleten, die gespeeld heeft aan het eenzame, verlaten strand, aan den voet
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van de nu zoo grijze en kale bergen, hij, die rond zich niets anders zag dan de
doodsche,
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steenachtige, maar

LA CONTRÉE DU SUD.

toch indrukwekkende natuur, hij is het, die zijn landgenooten door z i j n schildersoog
de schoonheid van die streken doet zien. Ruim 30 jaar geleden, zag hij in Theodosia
het levenslicht. Door louter toeval, ontdekte men bij hem reeds op zijn 5de jaar het
talent, dat hem nu tot een van de meest bekende en meest talentvolle schilders in
Rusland heeft gemaakt.
Uit wraak had men de woning zijner ouders in brand gestoken en met moeite was
het, dat men de kinderen nog uit de vlammen redden kon. Constantin, bij verkorting
Kostia genoemd, en zijn broertje Saschia werden bij de buren in huis gebracht; toen
men de kinderen na eenigen tijd kwam halen, zat de kleine Kostia in zijn hemdje
op den grond, met een vel papier vóór zich en een potlood in de hand, bezig eene
schilderij, dat aan den muur hing, na te teekenen. Het was voor het eerst van zijn
leven, dat hij een schilderij zag; het was een zeegezicht von Aiwaszowsky.
Zóó verrukt was het kind daarover, dat van dat oogenblik af aan, de kleine
Konstantin steeds aan het teekenen was, hetzij naar eigen fantasie, hetzij naar
platen uit oude Duitsche tijdschriften.
Aiwaszowsky, die onbewust met zijn schilderij, den stoot had gegeven aan het
sluimerende talent van Bogajewsky, had in Rusland, vooral in Theodosia, waar hij
geboren en getogen was, eenen grooten naam.
Hij is het, die in Theodosia het kunstgevoel heeft weten op te wekken en te
ontwikkelen; door hem, hebben hare bewoners de zee leeren zien en bewonderen.
Men prees zijn talent zeer en de jonge schilders volgden hem slaafs in zijne opvatting
na. Dit is wel te betreuren, want met zijn lyrisch pathos en zijn romantiek, oefende
Aiwaszowsky eene despotische macht op hen uit.
Gelukkig, dat Bogajewsky bijtijds aan den invloed van dezen meester ontsnappen
en zijn talent zich op oorspronkelijke wijze ontwikkelen kon. Wel copieerde
Bogajewsky in de vrije uren, die het gymnasium hem liet, de zeegezichten van
Aiwaszowsky, welke deze aan de stad Theodosia ten geschenke had gegeven,
maar deze invloed was gelukkig niet van te langen duur.
Nadat Bogajewsky 't gymnasium in zijne geboortestad had afgeloopen, vertrok
hij met vaderlijke raadgevingen van Aiwaszowsky naar de schilderschool te St.
Petersburg. Deze vermaningen hadden geen betrekking op zijn werk, maar wel op
't leven. Aiwaszowsky drukte hem o.a. op 't hart, zich
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niet in slecht gezelschap te begeven, niet met slechte vrienden om te gaan en steeds
te zorgen, de achting van zijnen meester te winnen.
In de jaren, dat hij te St. Petersburg werkte, kon Bogajewsky maar geen smaak
krijgen in 't naakt model. Het menschelijk lichaam weer te geven, was niet zijn ‘fort’.
De commissie van de schildersacademie had dan ook al uitgemaakt, dat Constantin
geen talent bezat. Toch was er één onder die commissieleden, die zich niet bij deze
uitspraak kon en wilde neerleggen. Het was de schilder Kuingy, die den jongen
Bogajewsky in zijne werken gadegeslagen had en in hem wel degelijk een talent,
een zeer oorspronkelijk talent zelfs, ontdekt had. Hij nam Constantin bij zich op zijn
atelier en leidde hem in de richting, waarin hij meende, dat het jeugdige talent de
meeste kans van slagen had, n.l. het landschap.
In zijn academisch proefstuk: ‘L e B r o u i l l a r d d a n s l e s M o n t a g n e s ziet
met nog duidelijk den invloed van Aiwaszowsky op kleur en wedergave van
rotspartijen, maar in het schilderij, dat hij ‘L e P a s s é d e l a C r i m é e ’ doopte,
komt voor het eerst geheel en al het eigen ik van den jongen schilder voor den dag.
Het tragische lot van zijn geliefd geboorteland geeft hij op dit schilderij op
indrukwekkende wijze weer. Het stelt de quarantaine-plaats van Theodosia voor bij
de kale, uit zee opschietende rotsige landtong, omringd door zware muren en groote
torenswelke dagteekenen uit den Cyclopentijd.
In dit schilderij is reeds niets meer te bespeuren van Aiwaszowsky's invloed; men
zou eerder geneigd zijn te zeggen, dat het compacte, het massieve in de uitbeelding
van de steenmassa's hem geïnspireerd was door de Münchener school, waar
Bogajewsky tijdens een kort bezoek met Kuingy vertoefd had.
De grootste ommekeer in zijn schildersuitingen echter, heeft zeker wel het tijdperk
van den Japansch-Russischen oorlog teweeg gebracht. Als militair was hij
opgecommandeerd in het fort Kertsj, dat door zijne ligging de geheele zeeëngte
bestrijkt, welke
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het oostelijk deel van de zee van Azow met de Zwarte Zee verbindt. In deze
omgeving, waar Bogajewsky om zoo te zeggen, gedurende 2 jaar was opgesloten,
was het hem door de militaire overheid ten strengste verboden, teekeningen of
schilderijen naar de natuur te maken. Zijn kunstenaarsziel moest daar, zooals te
begrijpen is, zwaar onder lijden. In den velen vrijen tijd, dien hij had, moest hij zich
op de eene of andere wijze uiten; wat was natuurlijker, dan dat hij zijne fantasie vrij
spel liet en hij landschappen op het doek bracht, waarbij de herinnering aan zijn
geboorteland hem te hulp kwam.

LE RIVAGE. COL. TRETJAKOFF, MOSCOU.

Door de herinnering was het of zijn blik zich verscherpte; door zijn in zich zelf
gekeerd zijn, was het of alles hem duidelijker voor den geest kwam, en zóó ontstond
eene wedergave van de natuur, niet geheel zooals hij haar vroeger gezien had,
maar verscherpt door de kennis der tragische lotgevallen van het land.
In hem doemde de Odyssea van de Grieken op, die zijn land reeds toen
beschouwden als een land vol tragiek. Wellicht voerde zijne fantasie hem wel wat
t e ver en beeldde zijne sombere stemming de dingen nog troosteloozer af dan ze
in werkelijkheid waren, maar het karakter van de dorre, steenachtige en barre
landstreek geeft hij ontegenzeggelijk goed weer. Die indrukwekkende Cyclopische
rotsgevaarten, die stille wateren, waar men zich geen levende bewoners in kan
voorstellen, geven den aanschouwer een denkbeeld van de treurige verlatenheid
van het land. Zóó voelde hij, en drukte deze gedachte hem.
Nogmaals en nogmaals moest hij die altijd in verschillende natuurtafreelen naar
eigen fantasie uitbeelden, zóó, dat zijne vrienden tot elkander zeiden: ‘Kostia heeft
weer de steenziekte!’
Wat eene forschheid van behandeling spreekt er uit al deze schilderijen en wat
geven zij goed de verlatenheid, de dorheid, het droomerige en toch bovenal de
indrukwekkende schoonheid van het landschap weer! Zeer karakteristiek is zijn
‘shrapnel’ zon, zooals men die in Rusland noemt; zij blakert en brandt en zendt haar
verzengende stralen onbarmhartiglijk op het aardrijk neer. 't Is alsof men bij het zien
ervan de zonnehitte uit het gesteente voelt weerkaatsen. Zijne groepeering is
meesterlijk; het fijne, wazige verschiet, ingesloten door de donkere, forsche
rotsmassa's op den voorgrond, brengt den beschouwer onder eene diepe bekoring.
Een van de meest forsche uitingen van Bogajewsky's kunst, is wel zijn ‘R i v a g e ’,
dat door het Moscousche schilderijenkabinet ‘Tretjakoff’ is aangekocht.
Hoe fijn zijn daarentegen zijn: ‘T e r r e a n t i q u e ’, ‘L a c o n t r é e d e s u d ’,
en zijn ‘M a t i n ’, waarvan de wazige verschieten uiterst teer en gevoelig zijn.
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Bogajewsky laat vrij spel aan de fantasie
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der toeschouwers, welke bekoord zijn door zijne schilderijen.
Verscheidene zijner werken zijn reeds uit het atelier verhuisd naar de verzameling
van dezen of genen kunstliefhebber of door musea aangekocht. De jonge schilder
is in dit opzicht wel een gelukskind te noemen.
Een zijner laatste stukken, welke hij ‘I n s p i r a t i o n d ' a p r è s M a n t e g n a ’
noemde en welke hij kort na zijne reis in Italië op 't doek bracht, zou ingezonden
worden op de tentoonstelling, welke dit jaar te Rome gehouden is. Maar vóór het
de grenzen over ging, was het reeds door het Moscousche museum aangekocht
met de bepaling, dat het niet in Rome tentoongesteld zou worden. Hoe vereerend
het aan den eenen kant ook voor hem was, speet het Bogajewsky toch, dat hij zijn
plan veranderen moest en eenige andere schilderijen ervoor in de plaats naar Rome
zenden moest.
Veel staat ons nog van dezen jongen en talentvollen kunstenaar te wachten. Zijn
talent is onontbeerlijk voor zijn geboorteland geworden; het is het verleden, dat hij
weer heeft doen spreken, maar met smart voelt hij, dat velen die stem nog niet
hooren. Toch zullen zijne strengheid en veeleischendheid voor zich zelven hem zijn
doel doen bereiken.

MATIN.

Hoe het ook zij, aan Bogajewsky heeft de Krim, vooral Theodosia, reeds veel te
danken. Haar schooneslaapsters-slaap is door zijn penseel als door eene aanraking
met den tooverstaf geëindigd.
Zijn roem heeft zich reeds ver buiten de grenzen van de Krim verbreid. Moge op
een niet te verafgelegen tijdstip ook o n s land de vruchten van zijn talent leeren
kennen, bewonderen en waardeeren!
Aug. 1911.
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Theodor Fontane 1819-1898
door Martha Leopold.
Te weinig bekend is Theodor Fontane, de romandichter, misschien ook in zijn eigen
land - Duitschland, Pruisen - zeker in het onze. Wel herinnert zich menig
oud-gymnasiast of hoogereburgerscholier vagelijk dezen naam, verbonden aan
balladen, wier sombere Noorsche pracht of intiem ‘Volkstum’ hem indertijd bij 't
voorlezen op school getroffen hebben. Misschien zijn er reminescensen blijven
hangen als:
‘Ich hab es getragen sieben Jahr'
Und ich kann es nicht tragen mehr....
en ‘Joachim Hans von Zieten
Husaren-General
Dem Feind die Stirne bieten
Thät er die hundert Mal.

TH. FONTANE (1894).
NAAR DE FOTO VAN E. BIEBER. BERLIN.

of ‘Gorm Grymme’ en ‘Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland....’
Maar de romanschrijver Fontane d.w.z. de echte groote kunstenaar, dien kennen
en bewonderen maar weinigen. Het mag voor een deel aan het karakter der romans
zelf liggen, het is geen genre, dat ooit ‘populair’ zal worden. ‘Meine Bücher verlangen
ein freies Gemüt’, schrijft hij zelf in een van die fijne innige brieven aan zijn familie
uit zijn laatsten tijd. Deze romans zijn geschreven - en dit is het heel bizondere in
dezen kunstenaar - toen hij een oud man was. Hij was zestig jaar, toen zijn eerste
grootere roman verscheen en daarna volgden bijna jaar op jaar telkens nieuwe
kunstwerken tot eindelijk zijn scheppende kracht haar hoogtepunt bereikte bijna op
hetzelfde oogenblik dat door een plotselingen dood de pen zijn hand ontviel.
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Zijn boeken eischen een vrij gemoed: door de samenwerking van het tot aan zijn
laatste uur frisch en jong gebleven talent met de gerijpte gevoels- en levenswijsheid,
die alleen een hard en door velerlei zorgen en offers gelouterd leven geven kan,
zijn werken ontstaan, ‘jenseits van Gut und Böse’, vrij van alle vooroordeelen, van
alle pathos en gewichtigheid, vol van een oneindig begrijpende goedheid, sceptisch,
resigneerend, schrijnend soms, maar dan verzacht door de gratie van zijn
onuitputtelijk rijken humor, zijn onvervalscht ‘esprit gaulois’, gelukkig erfstuk eener
van oorsprong provençaalsche moeder en van een vader uit Gascogne. Want
Fontane heeft niets van den pur-sang Duitscher. Mogen ook de toestanden en
verhoudingen in zijn boeken meestal typisch Duitsch - vooral Pruisisch - zijn, de
vorm, de geest is Fransch, of liever nog: internationaal.
Dat hij er pas op zoo vergevorderden

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

270
leeftijd toe kwam ook eens een ‘roman te probeeren’ lag voor een deel aan de
uiterlijke omstandigheden, die hem beletten zich te ontwikkelen in de richting, waar
zijn sympathiëen lagen. 't Viel hem soms hard, daarvan getuigen bittere uitingen in
zijn brieven, gedwongen te zijn zich af te jakkeren, in het gehate journalistenberoep,
voor het allereenvoudigste dagelijksch brood, terwijl hij naar niets sterker verlangde
dan naar een ruim, onafhankelijk bestaan, ‘das Schönbildliche der Existenz.’ Maar
misschien moeten wij dat moeielijke leven dankbaar zijn en zou Fontane zonder
dat niet in staat geweest zijn werken te schrijven van zulk een diepe
menschdoorgronding, van zooveel levende wijsheid als die we nu in I r r u n g e n
W i r r u n g e n , E f f i B r i e s t , d e r S t e c h l i n bezitten. En in ieder geval gelukkig,
dat zijn broodzorgen hem belet hebben zich aan te sluiten bij de zoetigromantische
dichterkring te München, waar Paul Heyse, de vriend van zijn jeugd, hem aan het
hof van den Beierschen Maecenas heeft willen vasthouden.
Fontanes dichterloopbaan was zeker geen gewone. Hij begon als lyricus in den
trant der politieke lyriek, die in de veertiger jaren in Duitschland zoo en vogue was.
Herwegh - door Heine bezongen als ‘eiserne Lerche’ en tevens als ‘das grosze Kind
aus Schwaben’ - was zijn bewonderd voorbeeld. Maar deze periode, toen hij volgens
zijn autobiographie eenige gelijkenis had met een sentimenteel smachtenden tenor
(‘denn Tenor und Lyricus macht wenig Unterschied’), maakte spoedig plaats voor
die van de vaderlandsche heldenpoësie en vooral de ballade, waartoe hem
historische studien brachten. Hij was toen in Berlijn als provisor in een apteek en
onderwijl lid van de kunstenaarsvereeniging ‘Der Tunnel über dem Spree’ die
geregeld vergaderingen hield en waar Fontane het geluk had in intieme aanraking
te komen met

TH. FONTANE TUSSCHEN ZIJN

20E EN 30E JAAR.

mannen als Adolf Menzel, Paul Heyse, Theodor Storm. Hier ook legde hij den grond
voor zijn studies van leven en wezen der garde-officieren en hoogere
regeeringspersonen, die hij in zijn latere romans zoo vaak en zoo graag schildert.
Jaren daarna hield hij zich bezig met het ontwerp voor een grooten historischen
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roman, die voor en na 1806 moest spelen en waarin S c h i l l de hoofdpersoon zou
zijn. Het bleef bij een ontwerp, waaruit blijkbaar veel later zijn eerste, groote roman
ontstond V o r d e m S t u r m . Toen dit boek verscheen was de dichter bijna 60 jaar
oud en hoe weinig nog is in dit ondanks al het goede, ondanks de dikwijls fijne en
historisch-interessante karakteriseering toch wat langdradige boek te bespeuren
van den kunstenaar, die Effi Briest en den Stechlin schreef! Met de diepe zelfkennis,
die onder zijn vele groote eigenschappen niet de minste was, zag hij zelf wel de
eigenlijke oorzaak van dezen met doornen bezaaiden ontwikkelingsgang. ‘Ich sehe
klar ein’, schrijft hij aan zijn familie in
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1882 ‘dasz ich eigentlich erst beim siebziger Kriegsbuch und dann bei dem Schreiben
meines Romans ein Schriftsteller geworden bin d.h. ein Mann, der sein Métier als
eine Kunst betreibt, als eine Kunst, deren Anforderungen er kennt. In poetischen
Dingen habe ich die Erkenntnis dreiszig Jahre früher gehabt als in der Prosa. Daher
lese ich meine Gedichte mit Vergnügen oder doch ohne Verlegenheit, während
meine Prosa aus derselben Zeit mich beständig geniert oder erröten macht’. Vandaar
ook de groote afstand tusschen zijn eerste romans: V o r d e m S t u r m , G r a f
P e t ö f i , C é c i l e , zelfs U n w i e d e r b r i n g l i c h , L ' A d u l t e r a en S c h a c h
v o n W u t h e n o w , die nog te uitsluitend ‘het interessante geval’ geven of in hun
nog altijd wat conventioneelen stijl te zeer het opzettelijke en de besteede moeite
verraden - en zijn latere boeken, geheel doordrongen van den zuiveren, echten,
onmiddellijk herkenbaren Fontane-toon. Dit zijn S t i n e en I r r u n g e n W i r r u n g e n
die beiden op onovertroffen, waarlijk klassieke wijze het duitsche ‘Verhältnis’
behandelen; F r a u J e n n y T r e i b e l , E f f i B r i e s t , d e r S t e c h l i n en ook
de ‘posthume Fontane-dochter’ M a t h i l d e M ö h r i n g , hoewel dit verhaal
nauwelijks meer dan een opzet is. Het was uit persoonlijke ervaring, dat Fontane
dit gelegenheids-versje dichtte:
Gaben, wer hätte sie nicht? Talente-Spielzeug für Kinder!
Erst der Ernst macht den Mann, erst der Fleisz das Genie.

Door de jaren was hij tot de conclusie gekomen, dat zijn gebied niet in het ‘heroische’
lag, dat hij zich beperken moest tot het kleine, het tegenwoordige, het zuiver
menschelijk-alledaagsche.
Man musz nur wollen was man kann.
Mir würde der Weitsprung nicht gelingen,
So blieb ich denn bei den nähern Dingen.

TH. FONTANE (1844).
NAAR EEN TEEKENING VAN J.W. BURFORD.

Maar tot welk een meesterschap heeft hij het in die ‘nähern Dingen’ gebracht!
Naast een gelaten scepticisme, een weemoed over de feilbaarheid der menschelijke
natuur en haar tragische afhankelijkheid waar het geldt een eigen levensrichting te

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

kiezen, geeft hij ons een schat van fijnen humor, van gemoedelijke zelfironie, van
lichte scherts en geestige causeriëen en daarbij het gevoel dat zoowel het lichte als
het ernstige door een fijn begrip van kunst beheerscht wordt en berust op een diepe,
duurgekochte levenswijsheid. ‘Alt an Verstand, jung am Herzen’ stond hij
onafhankelijk tegenover de mannen van zijn leeftijd zonder ze daarom gering te
schatten, en kwam hij als theaterrecensent der ‘Vossischen Zeitung’ het nieuwe
geslacht - ‘Die freie Bühne’, Gerhart Hauptmann, dien hij een ‘entphrasten Ibsen’
noemt, Holz-Schlaf - vol begrijpende hartelijkheid te gemoet. Enthousiast vertelt
Franz Servaes als ooggetuige van de Brüderschaft die von Wolzogen, als tolk der
jongeren,
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en de oude heer Fontane dronken - deze laatste stellig niet zonder een zweem van
ironie - op het feest hem aangeboden bij zijn zeventigsten verjaardag. ‘Ich bin absolut
e i n s a m durchs Leben gegangen’, schrijft hij aan zijn vrouw, ‘ohne Partei, Clique,
Koterie, Klub, Weinkneipe, Kegelbahn, Skat und Freimaurerschaft, ohne rechts und
ohne links, ohne Sitzungen und Vereine. Ich habe den Schaden davon gehabt, aber
auch den Vorteil und wenn ich's noch einmal machen sollte, so machte ich's wieder
so’.
Ouder wordend wendt hij zich steeds meer tot het natuurlijke, het eenvoudige,
groeit zijn neiging tot het komische in menschen en dingen, het pikante en daarmee
zijn afkeer van alles wat naar pathos of sentimentaliteit, ja zelfs maar emphase
zweemt. [‘Gefühllosigkeiten in der Kunst sind besser als falsche Gefühle.’] Deze
afkeer op zich zelf reeds bewijst dat Fontane, schoon als lyricus begonnen, voor
zuiver lyrische, trouwens ook dramatische kunst minder aangelegd was. Natuur en
liefde, deze beide bronnen van alle lyrisch gevoel, zij bestaan voor hem zeer zeker,
maar ze vloeien buiten het door hem geschilderde. Naar tooneelen waarin sterke
affecten zich ontladen zoekt men in zijn romans tevergeefs en zelden zijn
natuurstemmingen meer dan een even aangeduid décor voor zijn sprekende
personen. Zoo in I r r u n g e n W i r r u n g e n Dörrs bloementuin in het stille maanlicht,
waar de jonge adellijke cavalerieluitenant en het simpele strijkstertje te samen
wandelen in een atmosfeer van puur geluk; of de rivier voor ‘Hankels Ablage’ in den
morgenzon die Lene zoo aanlokt tot spelevaren.... In zijn W a n d e r u n g e n d u r c h
d i e M a r k is wat hem boeit niet in de eerste plaats de rustige schoonheid van het
landschap, maar veeleer de menschen, hun typischen aard, historische herinneringen
en familiekronieken. Zoo ontstond de idylle G r e t e M i n d e waarvan de toon wel
aan Gottfried Keller herinnert, maar die toch mist de oneindige teerheid, de
overweldigende tragiek van de Zwitsersche ‘Romeo en Julia’.
Kenteekenend voor zijn antipathie tegen hartstochtelijke tooneelen is vooral de
wijze, waarop Fontane zijn minnende paren laat spreken, of liever: laat zwijgen.
Eigenlijk alleen in Irrungen Wirrungen, - in Effi Briest nauwelijks - komt iets van
liefdewoorden voor en toch ook daar niets van gestamelde eeden, van zuchten en
tranen en gloeienden hartstocht. Maar meesterlijk verstaat Fontane de kunst al die
gevoelens van weelde en liefdegeluk, van wanhoop en fellen zielestrijd ons te laten
vermoeden en raden - zooals ze in 't werkelijke leven ook meestal alleen vermoed
en geraden kunnen worden.... Zóo sterk is dit lakonisme, dat in zijn laatste boek
‘der Stechlin’ het geheele ontwaken, groeien en ten slotte zich uiten van een innig
liefdeleven samengedrongen is in de woorden, die freule Armgard haar oudere
zuster in 't oor fluistert: ‘Ich glaube fast, ich bin verlobt’. In zijn brieven spreekt
Fontane wel schertsend over zijn ‘vielverschrieene Liebesunfähigkeit’ en noemt de
erotische niet juist zijn sterkste kant: ‘Was früher die jungen Damen an mir versäumt
haben’, schrijft de oude heer van uit Karlsbad aan zijn vrouw, - ‘worüber ich jetzt
sehr milde und beinah dankbar denke - holen die alten nach. Beiden liegt wohl ein
richtiger Instinkt zu Grunde: die jungen fühlten heraus, dasz Liebe nicht meine Force
war und die alten fühlen jetzt heraus, dasz ich ein artiger amüsabler alter Herr bin.
Irgendwo kommt man immer auf seine Kosten’....
Deze kortheid in de hoofdzaken, dit niet meer dan even belichten van het
belangrijkste, is een bewust kunstmiddel van Fontane, in wiens natuur toch stellig
ook een neiging lag zich te laten gaan in een grooter uitvoerigheid dan de lezer
soms zou wenschen.... ‘Ich behandle das Kleine mit derselben Liebe wie das Grosze’,
schrijft
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THEODOR FONTANE

(1896). NAAR EEN AQUAREL VAN HANNS FECHNER.
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TH. FONTANE IN ZIJN WERKVERTREK.

hij aan zijn vrouw in 1883, ‘weil ich den Unterschied zwischen klein und grosz nicht
recht gelten lasse; treff ich aber wirklich mal auf Groszes, so bin ich ganz kurz. Das
Grosze spricht für sich selbst; es bedarf keiner künstlerischen Behandlung um zu
wirken. Im Gegenteil je weniger Apparat und Inszenierung, um so besser’. En de
dichter van Archibald Douglas wist wat deze techniek hem waard was, want juist
het typeerende van de ballade, speciaal de noord-germaansche volksballade, is
dat voortgaan bij sprongen van gebeurtenis tot gebeurtenis, terwijl de diepere
samenhang in een geheimzinnig donker blijft. En ook het heerschen van een tragisch
noodlot, waardoor de menschen als 't ware bij voorbestemming te gronde gaan.
Deze ‘Schicksalsmacht’ in haar modernst maatschappelijken vorm is het kernpunt
in Fontanes romans; zij het dat de zwakke van huis uit afhankelijke mensch er door
neervalt als een doodelijk getroffen vogel - zoo de arme Effi Briest, zoo Schach von
Wuthenow en graaf Haldern in Stine - zij het dat krachtiger naturen als Lene en
Botho zonder klagen of groote woorden het onvermijdelijke aanvaarden en met een
smartelijken glimlach ermee vrede sluiten.... Fontane is geen strijdlustige natuur,
hij is de beschouwer, de peinzende, soms wat didaktische opmerker, ‘der lustige
weisheitvolle Weltbetrachter’. Hij moraliseert niet; het bestaande, het eenmaal
gegevene, het als niet-te-veranderen erkende in 's werelds loop is hem heilig. Wat
komen moet, dat komt. Wie man sich bettet, so schläft man. ‘Es gibt ein Fatum und
weil es ein Fatum gibt, geht alles seinen Gang, dunkel und rätselvoll und nur mitunter
blitzt ein Licht auf, und läszt uns gerade soviel sehen, um dem Ewigen und
Rätselhaften seine Launen und Gesetze abzulauschen’. De menschen in hun tasten,
weifelen, struikelen zijn hem liever dan in hun vreeselijke ‘korrektheid’. Niet als
Gottfried Keller is hij overtuigd, dat eerder een berg instort dan een menschenleven
zonder evenredige schuld te gronde gaat. Voor hem bestaat er geen schuld; er
bestaat alleen een Schicksal en dat Schicksal moet zijn loop hebben....
Maar de woorden van Graaf Barby in ‘Der Stechlin’ zijn hem uit het hart gesproken:
‘Wer einen Fingerknips gegen die Gesellschaft machen kann, das ist mein Mann,
mit dem kann ich leben’.
Die liefde voor het individu, die onverbiddelijke hardheid ja onverschilligheid bijna,
waar het diens fatum geldt, spreekt het sterkst in E f f i B r i e s t , psychologisch
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stellig zijn beste boek . Het is het verhaal van het huwelijk tusschen een ouderen,
volkomen gerijpten man en een ‘blutjunge’ vrouw, een thema dat Fontane ook in
G r a f P e t ö f i , in C é c i l e en in L ' A d u l t e r a behandelt.

*)

Noot v.d. Red. Men wordt gewaarschuwd dezen roman niet te beoordeelen naar de pas
verschenen vertaling van Mevr. Wesselink - v. Rossum, die onvolledig is en niet in den toon
van het origineel.
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Hier is het de 17jarige Effi

FONTANE'S HUIS TE SWINEMÜNDE.

die, bijna onvoorbereid, door haar ouders verloofd wordt met een vriend en aanbidder
uit haar moeders jeugd, en die dertien jaar later vleugellam in het ouderlijk huis
teruggekeerd, op het kerkhof van Hohen-Cremmen begraven wordt. Papa von Briest,
een van de kostelijkste Fontane-figuren, zoowel als zijn mondaine vrouw zijn vast
overtuigd dat alle gegevens aanwezig zijn om Effi's huwelijk gelukkig te maken: een
echtgenoot onberispelijk van naam en karakter, landraad met uitzicht op een
ministerzetel, hoog in aanzien bij den Rijkskanselier (Bismarck) en op 't hoogtepunt
van maatschappelijke en algemeene ontwikkeling. Maar dat een héél jong meisje,
nauwelijks op den drempel van het leven, door de belichaming van zulke kwaliteiten
alleen nog niet gelukkig kan worden, dat ziet de ouderlijke wijsheid niet. En zoo
komt Effi naar het kleine pommersche badplaatsje Kessin, waar Instetten voorloopig
landraad is, zij met een argeloos kinderhart, niet in staat op te roeien tegen de
gevaarlijke strooming waarin ze daar langzamerhand geraakt. In haar huis voelt zij
zich niet op haar gemak, bang voor den chinees, die er volgens de overlevering
‘spookt’, ook de zorg voor haar kindje kan die angst niet verjagen, te meer omdat
Instetten, die voor dienstreizen veel van huis moet zijn, blijkbaar niet ongaarne dien
invloed van een ‘huisspook’ op zijn mooie jonge vrouw laat voortbestaan. Maar hij
bereikt er juist het tegendeel mee van 't geen hij beoogt, want in een half-onbewuste
reactie tegen dit opvoedingssysteem komt Effi onder de suggestieve macht van een
ervaren vrouwenkenner; niet uit liefde, alleen door den samenloop der
omstandigheden en uit gebrek aan ondervinding en weerstandsvermogen. In haar
al te korrekt huwelijk ontbrak het haar aan allerlei kleine attenties, aan kleine
liefde-uitingen en liefdebewijzen, die haar aanhankelijke kindernatuur zoo noodig
had. Zoo komt ze er toe in de vervelende kleine stad met de bespottelijke tyrannie
en aanmatiging der toonaangevende kringen, zich te laten gaan in een richting, die
ze wist dat de goede niet was, maar die haar juist daarom aanlokte. 't Is ook geen
angst of geen schaamte, wat haar het stadje doet verlaten, maar alleen de vrees
voor ontdekking: een echt vrouwelijke trek, waarover haar moeder zich al eens geuit
had: ‘Ja, Briest, du glaubst immer, sie könne kein Wasser trüben. Aber darin irrst
du. Sie läszt sich gern treiben und wenn die Welle gut ist, dann ist sie auch selber
gut. Kampf und Widerstand sind nicht ihre Sache..... Ich glaube Sie hat einen Zug,
den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen und sich zu trösten, er werde wohl
nicht allzu strenge mit ihr sein.’ Een paar jaar lang is dat dan ook werkelijk het geval
totdat plotseling een toeval alles aan 't licht brengt en de arme Effi in nauwelijks
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meer dan vierentwintig uur tijds uitgestooten wordt uit het paradijs der goede kringen
en gemaakt tot een eenzame en gemeden vrouw. Eerst een ziekte, wier
verschijnselen zich steeds drei-
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gender openbaren maakt na jaren een eind aan de ballingschap uit het voor haar
gesloten gebleven ouderlijk huis. Zoo wordt haar tenminste de bitterste ellende
bespaard: onder vreemden te moeten sterven.
Men heeft dezen roman herhaaldelijk de duitsche Madame Bovary genoemd, m.i.
met onrecht, tenzij men ze in zeker opzicht als antipoden tegenover elkaar wil stellen.
Want terwijl de groote fransche romancier zijn heldin met sublieme kunst in ieder
stadium der verleiding volgt, bijna van minuut tot minuut, verzwijgt de schrijver van
Effi Briest alles wat wellicht te raden is en laat het uitdenken van het wanneer en
hoe uitsluitend aan den lezer over. Zelfs de groote scène tusschen de echtgenooten
vermijdt hij door de ontdekking van Effis ontrouw te laten vallen in den tijd, dat zij
op reis is en aan het duel en den dood van majoor Crampas worden slechts enkele
regels gewijd. Deze soberheid in de behandeling heeft stellig iets heel bijzonders,
iets gedistingeerds, vooral voor fijngevoelige lezers die de kunst verstaan zich geheel
in een boek te verliezen. Maar soms zou men toch voor wat meer uitvoerigheid van
harte dankbaar zijn.
Waar Flaubert en Fontane elkaar ontmoeten dat is in hun fellen bourgeoishaat.
In den roman F r a u J e n n y T r e i b e l geeft hij ons met souvereinen humor een
beeld van de specifiek Berlijnsche bourgeoisie in al haar hoogmoedige, hardvochtige,
leugenachtige phrasenmakerij, die ‘von Schiller spricht und Gerson meint’.
Niemand bezat minder bourgeois-eigenschappen dan Fontanes vader, over wien
hij in zijn autobiographischen prachtroman A u s m e i n e n K i n d e r j a h r e n
uitvoerig vertelt, vol treffende liefde en ook een tintje humor. Dankbaar herdenkt de
zoon ‘den liebenswürdigen Mann’, die, ofschoon tallooze malen ‘in der Bredouille’
door het toegeven aan allerlei ‘noble Passionen’, toch in den vollen zin een vader
voor hem was. Onder zijn leiding ontwaakte vroegtijdig Theodors liefde voor de
geschiedenis, meer nog voor de geschiedkundige anecdote. Zelf een onuitputtelijk
anecdotenverteller, vooral uit den Napoleontischen tijd, maakte hij zijn verhaaltjes
tot hoofdschotel bij het onderwijs, dat hij in Swinemünde noodgedrongen aan zijn
zoontje moest geven, volgens zijn heel persoonlijke ‘sokratische methode’. Aan die
lessen en gesprekken, zegt de schrijver, heb ik eigenlijk het beste wat ik weet te
danken, in ieder geval het bruikbaarste.... ‘Nicht blosz gesellschaftlich sind mir, in
einem langen Leben, diese Geschichten hundertfach zu Gute gekommen, auch bei
meinen Schreibereien waren Sie mir immer wie ein Schatzkästlein zur Hand, und
wenn ich gefragt würde, welchem Lehrer ich mich so recht eigentlich zu Dank
verpflichtet fühle, so würde ich antworten müssen: meinem Vater, meinem Vater,
der so zu sagen gar nichts wuszte, mich aber mit dem aus Zeitungen und Journalen
aufgepickten und über alle Themata sich verbreitenden Anekdotenreichtum unendlich
viel mehr unterstützt hat, als alle meine Gymnasial- und Realschullehrer
zusammengenommen. Was die mir geboten, auch wenn es gut war, ist so ziemlich
wieder von mir abgefallen, die Geschichten von Ney und Rapp aber sind mir bis
diese Stunde geblieben’.
Telkens en telkens weer uit zich die anecdotenvoorliefde in Fontanes boeken.
‘Ich las das Tollste, die Hauptgeschicht' immer nur im Polizeibericht’ zegt hij zelf in
een van zijn latere korte gedichtjes. Eens zelfs nam hij een strafzaak tot onderwerp
van een novelle: U n t e r m B i r n b a u m is een moordgeschiedenis. Niet in den
grootschen, somberen stijl van een Zola of Dostojewski, eerder herinnerend aan 't
blijspelgenre van Hauptmanns Biberpelz met de justitie, die beetgenomen wordt en
de origineele dorptypes uit de Mark Brandenburg. In dit eigenlijk griezelige verhaal,
- hoe de herbergier Hradschek een poolschen handelsreiziger uit geldzucht vermoordt
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en in zijn wijnkelder begraaft en ten slotte eerst de dood van den moordenaar de
heele toedracht
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aan 't licht brengt - zit een goed deel echt frissche, oorspronkelijke Fontane-humor.
Subtiele psychologie zoekt men tevergeefs, trouwens Raskolnikov-stemmingen kan
men van een groven dorpsherbergier uit 't hartje van Pruisen ook moeilijk verwachten,
maar vlot en levenswaar zijn ons menschen en verhoudingen in dezen engen
dorpskring geteekend.

BRIEF VAN FONTANE AAN ZIJN DOCHTER MARTHA.

Een echt zoon van zijn origineelen vader toonde Fontane zich ook in zijn behoefte
aan reizen en trekken. De vader voelde niets voor een leven van braaf, gezeten
burger in een kleine stad en paste in zooverre beter in de lichtelijkmondaine baden
havenplaats Swinemünde dan in Neu-Ruppin, waar hij als welgesteld apotheker
begonnen was. Of in die onrust een rest zat van het Gascognerbloed? ‘Das ist ein
weites Feld,’ zou papa von Briest zeggen. In ieder geval dit is zeker: zijn zoon wist
den lichtzinnigen Gascogner en den solieden gezeten ‘Kurmärker’ (een soort
Hollander) die hij door zijn geboorte in Neu-Ruppin geworden was, in zijn persoon
tot een beminnelijk, organisch geheel te vereenigen, waartoe de omstandigheid niet
weinig bijdroeg, dat hij van moeders kant als ‘bestes Erbstück ein Hang nach Arbeit
und solider Pflichterfüllung’ had meegekregen. Herinneringen uit zijn jongenstijd in
Swinemünde leven op in Effi Briest; daar is het oude zeemanshuis, waar in de ruime
hall aan de donkere balken der zoldering een opgetuigd schip met volle zeilen hangt
en naast een gedroogden krokodil een reusachtige haai in de lucht schijnt te
zwemmen. Effi, juist van haar huwelijksreis teruggekeerd, vindt ze wel wat griezelig,
maar kan toch niet nalaten den haai door een stoot van haar paraplu aan het
schommelen te maken. Dan de geheele omgeving van Kessin, zijn bevolking uit
allerlei buitenlandsche elementen samengesteld, de ‘konsuls’, de mondaine apothe-
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ker Gieszhübler, dat coeur d'or, met zijn protégée: de wereldberoemde zangeres
Tripelli.
Van Swinemünde ging Fontane naar Neu-Ruppin terug en toen naar Berlijn in
huis bij den niet zeer solieden Onkel August en tante Pinchen. Dat was de tijd van
schoolbezoek en evenveel spijbelen. Daarna een leven als provisor in Leipzig,
Dresden, Berlijn. Een jaar lang kurassier in 't regiment ‘Kaiser Franz’ en daar
tusschendoor voor 't eerst eenige weken in Engeland. Dan weer terug in de apotheek,
verloving, huwelijk. En nog voor zijn dertigste jaar zijn lievelingswensch vervuld:
den apotheker aan den kapstok gehangen en hij wordt ‘freier Schriftsteller’ en, om
den broede, journalist. Als zoodanig - een soort officieus correspondent der pruisische
regeering - gaat hij eenige jaren naar Londen - hij woonde daar een tijdlang naast
Dickens, zonder evenwel in nadere relaties tot hem te treden - en bereist Engeland
en Schotland. Wat hem dit jarenlange verblijf in Londen geweest is, hoe sterk dit
den mensch en den schrijver beïnvloed heeft, blijkt behalve uit zijn brieven, levensen reisherinneringen (Aus England und Schottland) ook uit de rol, die Londen en
de Engelsche geschiedenis in zijn balladen en romans speelt, niet het minst in ‘Der
Stechlin’, waar de gesprekken herhaaldelijk Engeland en de Engelschen tot
hoofdthema hebben. De val van het ministerie Manteuffel noodzaakte hem naar
Berlijn terug te keeren, aanvankelijk met bezwaard hart. Tien jaren lang blijft hij als
redacteur verbonden aan de ‘Kreuzzeitung’, maakt dan als ‘Schlachtenbummler’
de drie oorlogen van 1864, '66 en '70/71 mee en vestigt zich na dien tijd blijvend in
Berlijn, waar hij zich geheel wijdt aan literair werk en de theaterkritiek der ‘Vossischen
Zeitung’. Tusschen het jaar 1860 en '70 vallen zijn W a n d e r u n g e n d u r c h d i e
M a r k . In den oorlog van '70 treft hem het ongeluk in Jeanne d'Arc's geboorteplaats
Dom Rémy, zoogenaamd als spion, gevangen genomen te worden. Ter nauwernood
ontkomt hij aan den dood. Maandenlang van de eene krijgsgevangenis naar de
andere gesleept, lijdend meer nog door gebrek aan comfort dan gebrek aan voedsel,
wordt hij ten slotte volgens den rang van ‘officier supérieur’ een half jaar gevangen
gehouden op het eiland Oléron in den Atlantischen Oceaan; tot het den invloed van
bevriende voorname katholieken gelukt den smartelijk gemisten aan de zijnen terug
te geven. In zijn meer dan interessant boek K r i e g s g e f a n g e n heeft hij ons deze
soms vermakelijke, meest treurige ervaringen beschreven.
In het graafschap Ruppin, niet ver van het stadje waar Fontane geboren werd, ligt,
donker en stil tusschen zware oude beuken, het meer Stechlin en in de nabijheid
daarvan, achter het gelijknamige dorp, een wat vervallen heerenhuis uit de 18e
eeuw, waar de oude Dubslav, Heer van Stechlin, Major A.D. en Rittergutsbesitzer,
zijn eenzame dagen slijt. Deze bijna 70-jarige grijsaard is de hoofdpersoon van
Fontane's laatsten roman - zijn meest persoonlijken en zijn besten. Nergens beter
dan hier is de schrijver er in geslaagd louter door het gesproken woord de menschen
tot in hun diepste wezen te karakteriseeren. Alle registers van zijn wereld- en
menschenbeschouwing worden hier gespeeld. Daar is Dubslav zelf - des dichters
dubbelganger - de causeur bij uitnemendheid: ‘Habe ja wie Sie wissen 'ne natürliche
Neigung zum Plaudern’ bekent hij meer dan eens, - daar zijn de van geest en
overmoed tintelende gesprekken van Melusine, gravin Ghiberti, zoo echt
Dubslav-Fontane's vrouwengenre: ‘eine Weltdame und ein Frauenzimmer dazu. So
müssen die Weiber sein’; - tante Adelheid, de Stiftsdame, juist het contrast van
Melusine: ‘enge und weite Seele’; - de oude Engelke, vertegenwoordiger der trouwe
en vertrouwelijke dienstboden, die in bijna geen van Fontane's boeken ontbreken;
zij behooren even onver-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

279
mijdelijk tot de levende inventarisstukken zijner romans als de dienaren der kerk,
hier de voortreffelijke dominé Lorentzen, die alleen van anderen en superintendent
Koseleger, die alleen van zichzelf vervuld is.. Al deze menschen en nog zoovele
anderen uit de kringen van adel en volk laat de schrijver praten, bij voorkeur aan
welvoorziene tafels - Fontane was blijkbaar lang niet afkeerig van culinaire
genoegens en wist uit ervaring dat nergens de tongen gemakkelijker los worden
dan aan een gezelligen disch met fijne wijnen; - en al mogen dan al deze menschen
min of meer ‘f o n t a n i s c h ’ spreken, in h e t g e e n zij zeggen spiegelt zich hun
typischen aard tot in de fijnste nuanceeringen.
In dezen roman ook weer, als in Irrungen Wirrungen en de Poggenpuhls, uit zich
Fontane's groote liefde voor den militairen adel uit de Mark, wiens roemrijke
geschiedenis hem tot zoo menige ballade geïnspireerd had; - en ook zijn sympathie
voor den pruisischen jonker, die ons in zulk een ander licht verschijnt dan wij gewoon
zijn hem te zien. Al mocht Fontane, met zijn hartgrondigen afkeer van alle
persoonlijke onvrijheid, van alle dwang en Gemaszregel, ‘Independenz über alles’,
ook verstandelijk de partij der liberalen kiezen, - zijn menschelijke sympathieën
stonden ontegenzeggelijk aan den aristokratischen kant, aan den kant der
oostelbische jonkers. Daarvan getuigen zijn balladen, zijn romans, daarvan ook zijn
bewondering en liefde voor den grootsten der pruisische jonkers,

‘DE KUS DER MUZE’.
NAAR EEN POTLOODTEEKENING VAN A. VON MENZEL, GEMAAKT BIJ GELEGENHEID VAN FONTANE'S
70EN VERJAARDAG (30 DEC. 1889). EIGENDOM VAN MEVR. MARTHA FRITSCH, GEB. FONTANE.

voor Bismarck, dien hij weliswaar nooit ‘bezongen’ heeft - iets dergelijks lag niet in
zijn natuur - maar wiens reusachtige schaduw in bijna al de in zijn eigen tijd spelende
romans nu hier dan daar even zichtbaar de nabijheid van den geweldigen kanselier
doet vermoeden. Dubslav von Stechlin zelf is ook een jonker; hij heeft nog geheel
dat eigenaardig sympathiek aandoende zelfgevoel van hen die ‘schon vor den
Hohenzollern da waren’, maar hij koesterde dat zelfgevoel alleen in stilte, en wanneer
het dan toch tot uitdrukking kwam, dan kleedde 't zich in humor, ook wel in
zelf-ironie.... Hij is geen jonker ‘nach der Schablone’, geen ‘programma-edelman’,
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maar ‘ein Edelmann nach jenem alles umschlieszenden Etwas das Gesinnung
heiszt’....
De idylle van een levensavond heeft
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men Fontanes laatsten roman genoemd. In het avondzonlicht, dat zoo prachtig de
laatste hoofdstukken doorstraalt, waarin de oude edelman langzaam den dood
tegemoet gaat, spiegelt zich reeds de afscheidsstemming, het gevoel van een
naderend einde, dat den dichter zelf beslopen had. ‘Bei mir heiszt's eilen’ had hij
gedicht, toen weinig weken voor zijn dood V o n Z w a n z i g b i s D r e i s z i g en
D e r S t e c h l i n tegelijkertijd verschenen waren. Het boek is een afscheid, een
poëtisch testament. Bijna alles wat op den ouden Dubslav van toepassing is, is dat
ook op zijn schepper, die geestelijk trouwens hooger staat. Beiden hadden ze den
helderen blik, de warme belangstelling voor de groote en kleine dingen des levens
bewaard. ‘Alles Alte soweit es Anspruch darauf hat, sollen wir lieben, aber für das
Neue sollen wir recht eigentlich leben’, schrijft de zeven en zeventigjarige. Beiden
hadden ze de schoone kunst der resignatie zonder verbittering geleerd; ze wisten
hun pessimisme ‘in rot, ja in zeisiggrün’ te kleeden; van Fontane geldt ook wat
Woldemar von Stechlin van zijn ouden vader en diens brieven zegt: ‘Ganz der Alte,
jede Zeile voll Liebe, voll Güte, voll Schnurrigkeiten. Und eben diese Schnurrigkeiten,
treffen sie nicht eigentlich den Nagel auf den Kopf?’
En is het niet een deel van zijn eigen epitaphium wat Fontane pastor Lorentzen
laat zeggen aan het open graf van den Heer von Stechlin: ‘Er war recht eigentlich
frei. Wuszt' es auch, wenn er 's auch oft bestritt. Das goldene Kalb anbeten war
nicht seine Sache. Daher kam es auch, dasz er vor dem, was das Leben so vieler
anderer verdirbt und unglücklich macht, bewahrt blieb, vor Neid und bösem Leumund.
Er hatte keine Feinde, weil er selber keines Menschen Feind war. Er war die Güte
selbst, die Verkörperung des alten Weisheitssatzes: “was du nicht willst, dasz man
dir tu....” Denn er hatte die Liebe. Nicht menschliches war ihm fremd, weil er sich
selbst als Mensch empfand’.

GEBOORTEHUIS VAN FONTANE TE NEU-RUPPIN.
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Boeddhistische bedevaart
door J.Ph. Vogel.
Men weet, dat in haar geboorteland de leer van Boeddha sedert zeven eeuwen
geheel is verdwenen. Alleen in de ontoegankelijke valeien van den Himâlaja langs
de

TEMPELHOF VAN DEN MAHâBODHI-TEMPEL TE BODH-GAYA.

grenzen van Tibet wordt zij nog beleden in dien sterk gewijzigden vorm, die
*)
Lamaïsme genoemd wordt . Toch is Vóór-Indië nog steeds het heilige land der
Boeddhisten, het land waar hun Meester heeft geleefd en geleerd. Het zijn vooral
vier plaatsen, die het doel zijn van hun bedevaarten: de plaatsen van zijn geboorte,
geestelijke ontwaking, eerste prediking en dood. Volgens de gewijde overlevering
heeft Boeddha kort vóór zijn verscheiden tot zijn lievelingsdiscipel Ananda aldus
*)
gesproken : ‘Er zijn deze vier plaatsen, Ananda, dewelke de geloovige mensch
moet bezoeken met gevoelens van eerbied en ontzag. Welke zijn die vier?’
‘De plaats, Ananda, op dewelke de ge-

*)
*)

Zie Professor J.S. Speyer's artikel ‘Het Lamaïsme van Tibet’ in de Gids voor 1911, No. 9.
The Book of the Great Decease-Sacred Books of the East, edited by Max Müller. Vol. XI pp.
90 vlg.
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loovige mensch kan zeggen: “Hier is de Boeddha geboren!” is een plaats die bezocht
moet worden met gevoelens van eerbied en ontzag’.
‘De plaats, Ananda, op dewelke de geloovige mensch kan zeggen: “Hier verwierf
de Boeddha de hoogste, volmaakte kennis!” is een plaats, die bezocht moet worden
met gevoelens van eerbied en ontzag’.
‘De plaats, Ananda, op dewelke de geloovige mensch kan zeggen: “Hier is het
koninkrijk der gerechtigheid door den Boeddha verkondigd!” is een plaats, die bezocht
moet worden met gevoelens van eerbied en ontzag’.

TEMPEL VAN ‘DE GROOTE ONTWAKING’ (MAHâ-BODHI) TE BODH-GAYA, NOORDZIJDE.

‘De plaats, Ananda, op dewelke de geloovige mensch kan zeggen: “Hier is de
Boeddha verscheiden in dat laatste verscheiden, dat niets hoegenaamd overlaat!”
is een plaats, die bezocht moet worden met gevoelens van eerbied en ontzag’.
‘En er zullen naar dezulke plaatsen, Ananda, geloovigen komen, monniken en
nonnen of lekebroeders en lekezusters, en zij zullen zeggen: ‘Hier is de Boeddha
geboren!’ of, ‘Hier verwierf de Boeddha de hoogste, volmaakte kennis!’ of ‘Hier is
het koninkrijk der gerechtigheid door den Boeddha verkondigd!’ of ‘Hier is de
Boeddha verscheiden in dat laatste verscheiden, dat niets hoegenaamd overlaat’.
‘En zij, Ananda, die zullen sterven, terwijl zij met een geloovig hart zulk een
bedevaart volbrengen, zullen na hun dood, als het lichaam zal vergaan, herboren
worden in hemelsche zaligheid’.
De toekomstige Boeddha nu werd geboren in den hof Loembini nabij Kapilavastu,
de stad van zijn vader, koning Soeddhódana. Het was dáár, dat volgens de heilige
boeken koningin Maja op wonderbaarlijke wijze het kind ter wereld bracht, dat
bestemd was het licht van Azië te worden. De plek van deze blijde gebeurtenis was
geheel vergeten geraakt, totdat eenige jaren geleden een Duitsch oudheid-kundige
haar terugvond (December 1896). Want hij ontdekte in de moerasstreek aan den
voet van het gebergte op Nepaalsch grondgebied een geknotte zuil, waarop het
volgende inschrift gegrift was: ‘Zijne Majesteit, de genadige Koning, is twintig jaren
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na zijne zalving zelve gekomen en heeft (deze plaats) vereerd. Want hier is de
Boeddha Sakiamoeni geboren. Daarom heeft (de Koning) een steenen omheining
(?) doen maken en heeft een steenen zuil opgericht. Want hier is de Meester
geboren.
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Daarom is het dorp Loemini cijnsvrij verklaard en ontheven van de achtste penning’.
De koning hier vermeld is niemand minder dan de groote Asoka, die omstreeks
250 v.Chr. geheel Noord-Indië beheerschte en die ons een schat van inschriften op
zuilen en rotsen heeft nagelaten. Men ziet dus, dat in de dagen van koning Asoka
dit als de plek gold waar

MINIATUUR STOEPA TEGENOVER DEN PORTICO VAN DEN MAHâ-BODHI-TEMPEL TE BODH-GAYA.

Sakiamoeni het levenslicht zag. De naam van den hof Loembini is tegenwoordig
nog bewaard in dien van het naburige dorp Roemindei.
De plaats van zijn geestelijke wedergeboorte - ‘de Groote Ontwaking’ (Mahâ-bodhi)
noemen het de Boeddhisten - geldt hun als heilig boven alles; en het valt dus niet
te verwonderen, dat deze nooit uit het oog is verloren, zelfs niet nadat de Leer uit
eigenlijk Indië was verdwenen. Het is Bodh-Gaya, waar, gezeten onder den heiligen
vijgeboom, de Meester na jarenlangen, innerlijken strijd de verlossingsleer vond en
dus Boeddha d.i. ‘de Ontwaakte’ werd. De Bodhi-boom (misschien wel een
afstammeling van den oorspronkelijken!) wordt nog steeds te Bodh-Gaya vereerd
en daarnaast verrijst een geweldige tempel, die eenige jaren geleden onder
deskundig toezicht is gerestaureerd. Deze tempel bevat een beeld van den Boeddha
zittend met het gezicht naar het Oosten gewend en door de eigenaardige houding
der hand het moment van de Bodhi aanduidend. Immers de overlevering zegt, dat
op het punt de waarheid te vinden de Wijze een aanval had te doorstaan van Mâra,
den Booze, die hem zijn plaats onder den Bodhiboom betwistte. Boeddha riep
daarop de Aarde aan, om te getuigen van zijn goede werken in vroegere levens
verricht en de godin der Aarde antwoordde met zulk een donderende stem, dat de
daemonen van Mâra op de vlucht sloegen. Dit moment, onmiddellijk aan de Bodhi
voorafgaande, wordt dus aangeduid door de ter aarde uitgestrekte rechterhand.
*)

Het inschrift werd allereerst bekend gemaakt door Professor Georg Bühler in de
Verhandelingen van de Academie van Wetenschappen te Weenen in Januari 1897 verschenen.
Men zie ook Auguste Barth, ‘Découvertes recentes du docteur Führer au Népal’, in het Journal
des Savants, Février 1897 pp. 65 sqq.
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Ook de derde groote bedevaartplaats, de plek waar Boeddha na zijn ‘Ontwaking’
voor het eerst zijn verlossingsleer verkondigde is nimmer vergeten geraakt. Het is
Benares (ook den Brahmanisten boven alles heilig), waar in het Gazellenpark, een
tuin buiten de stad, Boeddha begonnen is ‘het
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rad van de Leer te draaien’. Zóó noemen het de Boeddhisten, en op de beelden
nabij het dorp Sârnâth op de plaats van het oude Gazellenpark in menigte ontdekt
vindt men dan ook den Boeddha gezeten in predikende houding en op het voetstuk
een Dharmatjakra of ‘Wiel-van-de-Leer’ tusschen twee liggende gazellen. Soms
ook worden zijn eerste vijf bekeerlingen afgebeeld aan zijn voeten.
In de laatste jaren is in Sârnâth heel wat moois opgedolven, mooist van alles een
leeuwenkapiteel in den stijl van Persepolis, dat oorspronkelijk een zuil bekroonde.
Een gedeelte van de schacht staat nog overeind en daarop vindt men een inschrift:
een edikt van koning Asoka tegen de scheurmakers. ‘Wie dan ook’, zegt hij daarin,
‘monnik of non, scheuring zal brengen in de Kerk, zal witte kleederen hebben aan
*)
te doen en in een ongewijd verblijf hebben te verblijven. Dus moet dit gebod worden
ter kennis gebracht in de orde der monniken en in de orde der nonnen’.
De vierde en laatste groote bedevaartsplaats, de plek van Boeddha's Nirvâna,
raakte vergeten evenals die van zijn geboorte. Zelfs nu nog bestaat er onzekerheid
omtrent haar juiste ligging. De gewijde overlevering verhaalt, dat Boeddha op
tachtigjarigen leeftijd stierf in het Sâlpark buiten de stad Koesinágara in het land der
Malla's. Nog in de 7de eeuw werd deze plaats bezocht en beschreven door den
*)
Chineeschen pelgrim Hiuen Tsiang. Deze zegt : ‘Er is (hier) een groote tempel van
baksteen, waarin een beeld is, dat Boeddha voorstelt op het oogenblik, dat hij het
Nirvâna inging. Hij ligt met het hoofd naar het noorden, als het ware slapend. Naast
dezen tempel staat een stoepa door koning Asoka gebouwd. Hoewel vervallen, is
hij nog ongeveer 200 voet hoog’.

LEEUWENKAPITEEL VAN KONING ASOKA TE SâRNâTH BIJ BENARES.

*)
*)

Wel te verstaan: In plaats van het oranjekleurige gewaad van den monnik zal hij witte kleederen
dragen als een niet-geestelijke.
Mémoires sur les contrées occidentales traduits du sanscrit en chinois, en l'an 648 par
Hiouen-Thsang et du chinois en français par M. Stanislas Julien. Paris 1857. Tome I p. 334.
Si-yu-ki. Buddhist records of the Western world, translated from the Chinese of Hiuen Tsiang
(A.D. 629 by Samuel Beal, London 1884. Vol. II p. 32.
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De Engelsche archaeoloog Sir Alexander Cunningham meende de plek van
Boeddha's Nirvâna terug te vinden in een débris heuvel nabij het dorp Kasia in het
distrikt Gorakhpoer. Dit distrikt grenst aan het grondgebied van Nepal en aan
Noordelijk Bihâr. Bij helder weer kan men vandaar de besneeuwde toppen van den
Himâlaya duidelijk onderscheiden. Op Cunningham's aanwijzing begon men te
graven en het eerste voorwerp, waarop de spade afstuitte, was een kolossaal
steenen beeld van den
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stervenden Boeddha, liggend op zijn rechterzijde met het hoofd naar het noorden
gekeerd, en daaromheen de verbrokkelde muren van een baksteenen tempel,
waarachter een stoepa of reliekentoren verrees. (Het klinkt als een sprookje). Het
beeld had bovendien een Sanskrit inschrift, waaruit bleek, dat het in de dagen van
Hiuen Tsiang reeds bestond.
Men begrijpt licht, dat na deze ontdekking Cunningham's hypothese als bewezen
werd beschouwd. Maar later kwamen de twijfelaars, o.a. Mr. Vincent Smith, een
Engelsch-Indisch ambtenaar, die als een autoriteit op het gebied der Indische
archaeologie geldt. Deze heer meende, dat de ligging van Kasia eigenlijk al heel
weinig overeenkwam met de gegevens door den Chineeschen pelgrim omtrent
Koesinágara verstrekt. Ook de beschrijving der gebouwen scheen in onderdeelen
belangrijk af te wijken met wat te Kasia gevonden was. Zelfs het beeld van den
stervenden Boeddha scheen den heer Smith niet van overwegend belang. Want
komen zulke beelden niet tegenwoordig nog in menigte voor in Burma en Ceylon,
*)
landen waar het Boeddhisme nog steeds beleden wordt ? Weliswaar lag het met
het hoofd naar het noorden, evenals het beeld door Hiuen Tsiang te Koesinágara
gezien. Maar deze overeenkomst bewees niets, aangezien de beeldhouwer hierin
*)
eenvoudig de aanwijzingen van den gewijden tekst had gevolgd.
Ik behoef hier verder niet op deze kwestie in te gaan, die ik zelf gepoogd heb door
nader onderzoek ter plaatse op te lossen. Mijn opgravingen hebben in het algemeen
Cunningsham's hypothese versterkt, hoewel deze nog niet als volkomen bewezen
kan worden beschouwd. De geloovigen, minder twijfelzuchtig dan de geleerden,
hebben in elk geval Kasia aanvaard als de plaats van het oude Koesinágara en als
de plek van Boeddha's Nirvâna.

*)
*)

Te Pegoe in Burma bestaat o.a. zulk een beeld, 150 Engelsche voet lang en uit baksteenen
opgebouwd.
Volgens het ‘Book of the Great Decease’ pp. 85 sq. sprak Boeddha tot zijn lievelingsdiscipel:
‘Bereid voor mij, ik bid u Ananda, het rustbed met het hoofdeinde naar het noorden tusschen
de beide sâl boomen. Ik ben vermoeid, Ananda, en zou gaarne nederliggen’ ‘Zoo zij het,
Heer!’ sprak de eerwaarde Ananda toestemmend. En hij bereidde een rustbed met het
hoofdeinde naar het noorden tusschen de beide sâl boomen. En de Meester legde zich neder
op zijn rechterzijde met de ééne voet op de andere rustend, en hij was indachtig en vol
zelfbeheersching.
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ZUIL MET INSCHRIFT DOOR KONING ASOKA OPGERICHT OP DE PLAATS VAN BOEDDHA'S GEBOORTE.

De geloovigen echter, die in deze eerwaardige heiligdommen Boeddha's
nagedachtenis komen vereeren, zijn niet de kinderen van het land. Het zijn vreemde
gezichten in het vaderland van hun Meester. Het zijn vooral Burmeezen opvallend
door hun stevigen bouw, hun breede.
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TERREIN DER OPGRAVINGEN TE SâRNâTH BIJ BENARES. TEMPEL VAN ‘HET-WIEL-VAN-DE-LEER’ EN
ZUIL TE ASOKA (LINKS).

goedige gezichten en vooral door hun propere kleedij: een helder wit jakje met
kleurige sarong en hoofddoek. Het zijn sympathieker verschijningen dan de magere,
armoedige Hindoes met hun spillebeenen en groezelige belapping. Jammer dat de
Burmeesche vrouwtjes hun sierlijkheid ontsieren door het rooken van reusachtige
sigaren. Gewoonlijk wordt een schare van zulke pelgrims vergezeld door enkele
monniken of p o n g j i ' s, zooals ze in het Burmeesch heeten - echt priesterlijke
figuren opvallend door hun eenvoudig, maar sierlijk, oranjekleurig gewaad en
kaalgeschoren kruin.
Te Kasia heb ik menigmaal de bedevaartgangers gadegeslagen. In plechtigen
ommegang omwandelen zij den ouden reliektoren en brengen giften voor den
stervenden Boeddha. Soms doen die vrome gaven ons glimlachen. Het zijn niet
alleen kaarsjes en wierook, maar ook papieren bloemen en vaantjes en zelfs badhanddoeken van Engelsch fabrikaat. De badhanddoek schijnt voor den Burmees
inderdaad een hoogst aantrekkelijk artikel, misschien omdat hij van nature zoo
zindelijk is. Hij gebruikt hem als hoofddoek, als halsdoek, als sarong, als tafelkleed
en waarschijnlijk ook wel.... als badhanddoek.
Ook Singaleesche pelgrims van Ceylon zijn niet zeldzaam. Het zijn kleine, donkere
gestalten gekleed in helder wit en met een kam in het hoofdhaar gestoken. De kleedij
hunner geestelijken is natuurlijk dezelfde als die der Burmeesche p o n g j i ' s . Want
het is hetzelfde ‘drie-gewaad’, dat eertijds door de Indische b h i k s j o e ' s werd ge-
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GROEP VAN BOEDDHISTISCHE MONNIKEN VAN BURMA OP BEDEVAART TE KASIA. ALS OFFERANDE
BRENGEN ZIJ EEN GEBORDUURDE WAAIER OF PANKHâ, VOORSTELLENDE BOEDDHA'S VLUCHT UIT
HET VADERLIJK PALEIS. (DEZE WAAIER IS SEDERT IN DEN NIRVâNA-TEMPEL OPGEHANGEN).

dragen en door den Boeddha zelve heet te zijn ingesteld.
Nog vreemder gestalten vindt men onder die Boeddhistische pelgrims van verre
gewesten, die het vaderland van den Boeddha komen bezoeken. Het zijn bewoners
van Sikkim en Bhoetân of zelfs van eigenlijk Tibet - korte, stevig-gebouwde mannen
en vrouwen met platte, goedlachsche gezichten, ingepakt in de dikke kleedij van
hun sneeuwig hoogland. Vreemd kijken ze rond en onbeholpen bewegen ze zich,
niet gewend aan de warme, stoffige vlakte. Maar met niet minder ijver dan de
zuidelijke pelgrims van Burma en Ceylon vereeren zij den Boeddha, wiens leer ook
in hun land beschaving en licht heeft gebracht. Gewoonlijk worden zij in hun
ceremoniën geleid door lama's in roodbruine pij, die onverstoorbaar het bidmolentje
draaien.
Zoo ziet men dan tegenwoordig nog de oranjekleurige gewaden van de Sâkia zonen
in de overoude heiligdommen van het geloof. Maar de gezichten van de dragers
zijn on-Arisch. De leekebroeders en -zusters zijn uitheemsch tot zelfs in hun kleeding.
De heiligdommen zelf zijn bouwvallen - een uitgestrekt veld van brokkelige gemuurten
verwarrend in hun verweerde vormeloosheid, waartusschen enkele massiever en
minder vervallen monumenten verrijzen als rotsen in de zee.
Zulk een schouwspel, hoe aantrekkelijk
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TEMPEL EN STOEPA VAN BOEDDHA'S NIRVâNA TE KASIA, ZUIDZIJDE.

ook voor den oudheidkenner, moet wel bedroevend zijn voor den vromen pelgrim.
Die plaatsen, hem boven alles heilig, waar de Meester leefde en leerde, zóó
verwaarloosd! De tempels eens bewoond door zijn eerbiedwaardig beeld, ingestort.
De reliektorens geschonden en beroofd van hun kostelijken inhoud - het gebeente
van den Meester

KLOOSTER VAN BOEDDHA'S NIRVâNA TE KASIA, GEDURENDE OPGRAVINGEN.

zelven. De geloovige moet dat alles wel voelen als een schande en een verwijt. Het
verwonder ons niet, dat hij begeert de heilige plaatsen in eere te herstellen, de
pagoda's op te bouwen, de oude beelden te vergulden en zelfs nieuwe tempels te
doen verrijzen. Maar men begrijpt, hoe hier een konflikt dreigt tusschen den
geloovigen Boeddhist
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en den oudheidkundige, voor wien niet alleen de plaats zelve eerwaardig is, maar
alles wat zij ouds bevat, iedere steen die hem helpen kan een bijna verdwenen
bouwwerk in gedachte te rekonstrueeren, of die nog sporen vertoont van een bijna
uitgewischt inschrift.
Gelukkig heeft dit gezichtsverschil tot nog toe niet tot een ernstige botsing geleid,
*)
tenminste niet in eigenlijk Indië . De Boeddhisten, die vreemdelingen zijn zelfs in
de vier heiligste plaatsen van hun geloof, betoonen zich uiterst erkentelijk voor al
wat onder Britsch bewind door Westersche geleerden is verricht in het zorgzaam
ontginnen van die lang vergeten heiligdommen. Niet zonder reden, want aan het
archaeologisch onderzoek hebben zij de weder-ontdekking van Boeddha's
geboorteplaats te danken, misschien ook die van zijn sterfplaats, om niet te gewagen
van zooveel andere oorden van minder religieus belang. De oudheidkundigen van
hun kant hebben ingezien, dat het zaak was hier niet te veel op principes te staan
en dat een restauratie die elders zou zijn af te keuren, mocht worden toegelaten op
een plek, die voor den Boeddhist als heiligst op aarde geldt. Zoo is dan de tempel
van ‘de Groote Ontwaking’ te Bodh Gaya hersteld. Ook het Nirvâna beeld te Kasia
en de tempel die het bevat zijn gerestaureerd. Het beeld is van top tot teen verguld
door de vrome pelgrims; en de Dalai Lama zelve heeft het hoofd van den kolossus
verleden jaar door zijn hofschilder doen opschilderen - natuurlijk in Tibetaanschen
trant.
Men ziet hoe het oudheidkundig onderzoek der Boeddhistische heiligdommen in
Vóór Indië niet alleen de wetenschap dient, maar tevens een verheven doel bevordert
- de verbroedering der rassen.

*)

In Ceylon is dit, helaas, wel het geval geweest. Men leze de klachten van Brahmachari
Walisinha Harichandra in zijn boek ‘The sacred city of Anuradhapura’ te Colombo verschenen.
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Eros en Anteros,
door Karel van de Woestijne.
1.
Vóór allen dag, dat ik hem kennen zou,
hem, in wiens beeld 'k me-zelve kennen zou:
Anteros (zóo klonk in mijn borst zijn naam
met felle stooten, toen ik hem in 't woud
ging vinden, bleek aan mijn verbleekt gezicht;)
- vóor ik hem leerde kennen in mijn hart
en hij zou wegen in mijn hart als lood,
had nimmer ik, aan water of metaal,
aan spiegel-vlak van vijver of van brons,
had nimmer ik mijn eigen beeld gezien.
'k Wist: mijn dunne en warme huid geleek
een leen'ge scheede, een veer'ge schinde, waar
de scherpe scheen door glansde en 't hard gerijs
der spann'ge spier aan zwol, die dubbel is
ter kuite. Ik wist dat aan den hoogen hiel,
gerecht op bleekre teene', een peeze pijn
kon doen van dravens-vreugde, en die het stel
geheel bewoog der beenen, waar het spel
door vaart en viert van heel 't bewogen lijf.
Ik wist mijn lange beene'; ik wist mijn buik
die glooide, en duisterde als een beukelaar
ten navel toe, en hol kon staan gelijk
de buik eens panters in den minne-tijd.
Ik wist dees borst gelijk een bromm'ge trom
onder 't gestomp van mijne blijde vuist
metend heur macht en 't spannen van mijn arm,
die 'k dunne wist en wit als van een maagd,
ter aangestooten romp, - aldaar 'k, helaas,
zou leeren 't stooten van een lijdend hart.
En 'k wist mijn hoofd, o menschen! 'k wist mijn hoofd.
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2.
Want 'k heb mijn hoofd gekend aan 't wezen van
god, mensch en dier, zelfs waar verholenheid
ze bindt in schaamte....
Want en waren zij,
god, mensch en dier, elkanderen gelijk,
waar 'k toe ze trad en waar 'k ze weêr verliet?
Ik trad ze nader, en hun hoofd werd warm;
een gloed zwol in hun hoofd gelijk een dorst
aan 't korstig mond-gehemelt; koorts was zwart
en blinkend in hun oog, en snoof een aêm
van vuur hun door den neus. Hun lichaam zwol
pijnlijk ter ribben. Eene rilling miek
killer hun leden, en hun flanken heet.
De pezen van hun beenen werden hard.
Hun pols stond strak van koorden. En een grijns
plooide verschriklijk hunne lippe', en droef.
En toen 'k ze weêr verliet, god, mensch en dier:
was hun niet strak het lichaam, en de leest
als van een weduw na een zevendaagsch
geween? Maar holler stond een smartlijk oog,
gelaten, maar begeerig eindeloos.
Hun hoofd ging hangen aan 't gehijg der borst;
het voorhoofd grijzer, en gestrekt gelijk
een steenen tafel. Wankel wierd hun tred;
hun leden wegend en hun kuite slap;
hangend de buik van weeë leêgte, en loom
de breede polsen....
En toen ze in hun polk
van wolken, wolle of dorre blaêren, zwaar
vielen van slaap, en open wierd hun mond
in zwartheid, en hun lip gezwollen: toen
bestaarde ik ze in hun grauwe machtloosheid.
En 'k voelde strakker worden mijn gelaat,
maar lengerhand weêr blijde mijn gelaat.
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3.
En dan: en heb ik mijn gelaat gekend
aan dat der Moeder, schoone Aphrodita?
o, Zij, van wier geboorte geurt de zee
zoelig en zout, en van wier schoonheid slaat
schaetrend de zee, aldaar ze rees aan 't licht
en 't miek te schittren van haar water-kleed
kristal-bezilverd en van rozigheid
doorstraald der rill'ge leden; zij die lucht en meer,
die dal en berg, zij die verholenheên
als blakke vlakt beglanst van blijden gloed:
zij, mijne moeder, heeft zij niet getoond
aan 't eigen wezen, hoe míjn wezen was?
o, 'k Heb niet steeds begrepen. Maar ik weet
hoe 'k, na een ganschen dag van jacht gekeerd
ter koetse, aldaar zij waakte en wachtend was,
vond koud heur voorhoofd in een rag van zweet
en strakker heure wang, naar mijn verhaal
was heeter van de slachting, die mijn pijl
geslagen had in god en mensch en dier.
Ik toonde haar hoe trillend en hoe hard
nóg stond de linker-arrem van 't gespan
des boogs en hoe een lamheid beet de hand,
die rechts ter borst den pijl had aangehaald.
Zij hoorde hoe nóg in de kasse van mijn borst
de adem was bevend, die de diepte ontrees
ten mond die harsen-geurde. Maar zij, ze sloot
heur oogen die niet wilden zien, en wend'
'et hoofd waar zij mijn aêm niet voelen wou.
En 'k was verwonderd, dat alleen, wanneer
'k was moede en moedeloos, en heel de dag
woog van vergéefschen jacht in lende' en hoofd,
zij hief een glimlach, die géen troost en was,
zij bood een kus die géenen dank geleek,
maar van heur wang de grijze strakheid week....
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4.
Ik kende mijn gelaat, zooals het stond,
zooals het staan moest op mijn breeden nek:
op, beiderzij, de zuilen van mijn nek,
hoog boven 't rekken der drievoud'ge pees
die beider-zij ter schoudren strekken. 't Stond,
mijn hoofd, van kinne die gelijk een schale was
rondend en peerlemoerend; van een mond
gelijk een wonde in donkre woud-bes; van
den rechten straal die schittert aan den neus;
van de oogen, donker in hun duistre holt
gelijk een donkre roos die in den nacht
is lichtend en is lokkend. 't Stond, mijn hoofd,
tusschen de rechte wanden van de wang
die beider-zijde groeide naar den wand
des voorhoofds, dat het morgen-licht ontving
gelijk de tinne eens tempels. En in 't woud
van 't zwarte kroes-haar dat een aureool
van warme duisternis miek om mijn hoofd:
daar stond mijn hoofd gelijk een tempel in
een donker woud van pijnen....
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5.
Zóo wist ik wel mijn leden en mijn hoofd;
maar nimmer had mijn gril hun spiegel-beeld
gemeten in de diepte van een meer
of in de diepre diepte van metaal.
Mijn gril: hij kende alleen, dat ik zou gaan,
van bij den rijz'gen dageraad het bed
van wak gebloemte ontrezen, tot op 't uur
dat zoel het bed van wak gebloemte weêr
wachtte mijn beenen en de warme pijn,
die blij de moeite leide in lende' en leên.
En 'k ging, gedachte-lóos, met pijl en boog,
en met den pijl van mijne blikken, en
den boog van mijne sprongen, door het woud.
En 't woud, verblijf van dier en mensch en god,
het woud waar schuchterheid me wachtte en stond
in vrees'ge smeeking; 't woud aldaar ik vond
manmoed'ge borst en die mij tarten dorst;
't woud, in wier holen 'k donker leven wist
dat mij verwachtte en mij niet nooden dierf;
't woud vol van vlucht om mijn gevreesden pijl;
't woud vol van hunkren naar mijn straal'gen pijl;
't woud vol van dulden om mijn heeten pijl;
't woud vol van vreeze' om mijn geduchten pijl;
't woud vol van klagen om mijn schrijn'gen pijl:
ik kende 't woud; 'k doorzag het woud, en 'k had
eenzelfden blik voor vlucht en voor begeert,
voor vreeze en voor geduld, voor klacht of zucht.
Ik kende 't woud; ik ging door 't woud; ik schoot
àl naar mijn gril en zonder will'ge keus
naar wie zich dook of open bood zijn borst,
naar wie me riep of schuilde in duisterheên.
Ik schoot, en 'k wist niet wat mijn schot me was;
ik kende vreugd noch angst, ik kende pijn
noch kommer; 'k wist alleen, hoe harder wierd
mijn kuite naar de dag ten einde liep,
en hoe mijn harte klopte....
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6.
Klopte mijn harte? Ja. Maar 't klopte van
niets anders dan mijn springend loopen door
struweel en struik, door braam- en brank-gewas.
Ik, jonge god, die gretig groeiend was,
ik was als 't jonge dier dat aan zijn hart
meet breed de gave zijner krachten, en
zijn krachten spilt tot het zijn hart hoort slaan.
Dan hurkt het, en het luistert naar zijn hart;
er rijst voldaanheid in zijn warmer hoofd;
het smaakt een fierheid om dat kloppend hart.
Maar blijder wordt het als het kloppen stilt,
meer maatlijk wordt en, eindlijk ongevoeld,
gaat noopen weer tot spring-vlucht of tot dans.
Zóo was mijn harte-klop; hij was 't bedied
dat ik zou rusten, in de varens waar
een geur van peper en van lente in wies.
En 'k lag, de slapen warrem, heet de vuist,
en 't stel der ribben rijzend. 'k Lag, en 'k was
verblijd in mijnen monkel, waar ik lag.
Maar zonk de borst weêr, en de hamer week,
die klopte aan nek en voorhoofd; werd mijn huid
weêr klam en koeler, en mijn pols bewoog
in lenigheid; en in mijn oor en zong
niet langer 't bloed, maar ik vernam opnieuw
de fezelende stemmen van het woud:
daar rees ik van het leger, en mijn knie
ontschoten weêr de galm'ge sprongen.... Zóo
mat ik ten klop mijns harten wél de vreugd
der moeheid of der moeheid stramme pijn.
Maar andre vreugde of pijne en kende ik, dan
ten dage, dat....
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7.
Tot op den dag dat ik ontmoeten zou
hem, in wiens beeld 'k me-zelve kennen zou....
Weer had een gansche dag door woud en beemd
mijn rille pijl gedaverd, god en mensch en dier
te treffen. En het uur ging neigen naar
den Wester-einder, en ik zag mijn leden, die
bleeker verblauwden, daar het avond werd.
En ik zou keeren, heel mijn lichaam vroom
van blijde moeite, en 't voorhoofd ijl en koel;
- toen 'k aan het uiterste einde van het woud
vond staan een knaap gelijk de knapen zijn
die rijzen gaan ter manne-jaren. Bleek,
hield hij zijne oogen toe. De grauwte was
te hoog al, dat ik zijn gelaat vermocht
nauwer te aanschouwen. Maar zijn leden: zie,
zij waren als mijn leden; dunne en fijn
geleek zijn huid een lenig-veer'ge scheê
aldaar de scherpe scheen in glansde en hard
de spann'ge spier aanzwol, die dubbel is
ter kuite. Ik zag zijn hoogen buik
die glooide en duisterde als een beukelaar
ten navel toe; ik zag zijn blanke borst;
ik zag zijne armen dun en wit gelijk
de armen van eene maagd; ik zag, ik zag, ....
- tot hij opeens een rechten fakkel hief
aan zijn gelaat, en 'k zijn gelaat kon zien....
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'k Zag zijn gelaat in 't gloeiend fakkel-licht:
bloed-rood een bleek gelaat op breeden nek,
op, beider-zij, de zuilen van zijn nek;
een hoofd van kinne die gelijk een schaal
was rondend en van peerlemoer; een mond
gelijk een wonde in donkre woud-bes is;
de rechte straal die schitterde aan zijn neus;
de oogen, die, donker in hun duistre holt,
waren thans open als een donkre roos;
de rechte en strakke wanden van de wang
die beider-zijde groeide naar den wand
des voorhoofds, dat het fakkel-licht ontving
gelijk de tinne eens tempels, en die gloeit
van onweêr-avondzon. Zoo stond zijn hoofd;
zoo stond hij gansch; en plots was van zijn toorts
het gansche woud dat ik vermocht, bij nacht
als dage, lijk een arend te doorzien, stond plots het woud in roet'ge duisternis....
En 'k zag hem áan in 't bloedig-schoon gelaat:
de droeve bitterheid van heel 't gelaat;
heel dit schoon-weze' in zijne onzaligheid;
zijn oogen, en hun wrokkig-diep verwijt;
zijn mond gelijk een wonde; 't voorhoofd strak
in walmen. En ik sprak hem toe: ‘o Gij,
die komt aan mij gelijk mijn angst te staan,
wie zijt gij, die niet blij zijt en die wrokt,
gij die 'k gevoel gelijk een spijt'ge broer;
wie zijt gij, god of mensch; wie zijt ge, geest?’
- Toen wies een bittre glimlach aan zijn mond:
‘En kent dan Eros nóg zich-zelven niet?
En weet dan Eros niet dat mijn gelaat,
dat deze leên van Eros zijn?’
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9.
.... Niet langer stond zijn beeld aan mij. Hij zweeg
en was verzwonden....
En - o pijn, die 'k draag
hier in mijn hart, dat eindlijk 't kloppen kent! ik had hem ál te goed begrepen. 'k Stond
verbijsterd in mijn vreezen en den angst
dat dít dan was mijn wezen. En ik wíst.
Ik ging het leed beseffen van mijn daân;
ik wist dat smart alleen ik baren kon;
ik leerde 't wreede spelen van mijn pijl,
en 'k was onzalig.
En dien avond ben 'k
gegaan aan 't leger van mijn moeder; en
toen zij vernomen had mijn vreemd verhaal,
toen ging een blos ontwaken aan heur wang,
toen straald' heur oog, en wakker wierd heur lip,
die zei: ‘Zijt gij gered dan, o mijn zoon?’
Maar hare vreugd en duurde. Loomer dra
zonk haar gelaat; heur oog-leèn daalden, recht
wierd heure wang en dor heur roze-mond.
Zij zuchtte. En 'k zuchtte: laas! wij wisten beid'
dat ik geschapen was ter wreede jacht;
dat níets me rust zou gunnen, en geen klacht,
niet meer dan 't harte dat mijn pijlen zocht,
mij van mijn pijn'gend lot bevrijden mocht....
En waar zij lag, de schoone Aphrodita,
en waar ik lag, ik Eros, die tháns wíst,
hebben wij bei gehuild, den ganschen nacht.
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En sedert?
- Ach, ben ik dan Eros niet?....
Ik ga door 't woud; ik ga, met pijl en boog,
en met den pijl van mijne blikken, en
den boog van mijne sprongen, door het woud.
En 't woud, verblijf van dier en mensch en god,
het woud waar schuchterheid mij wacht en staat
in vrees'ge smeeking; 't woud aldaar ik vind
manmoed'ge borst en die mij tarten durft;
't woud, in wier holen donker leven schuilt,
dat mij verwacht en mij niet nooden durft;
't woud vol van vlucht om mijn gevreesden pijl;
't woud vol van hunkren naar mijn straal'gen pijl;
't woud vol van dulden om mijn heeten pijl;
't woud vol van vreeze' om mijn geduchten pijl;
't woud vol van klagen om mijn schrijn'gen pijl:
ik ken het woud; 'k doorzie het woud; - maar thans,
tháns, dat ik-zelve lijd om elke wond
die 'k sla uit boog en pijl: thans kíes 'k mijn wit.
En, waar ik lijden moest, ik, gód, om 't leed
dat ik verwekte: het heeft mijn wil geleerd
te treffen dáar, waar 't félst men lijden zal.
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Isola Bella,
door Emma van Burg.
Deel II.
I.
Op haar fiets, die zij die zomer gekocht had, reed Anne Imme een winteravond naar
Maria's Hoeve.
Anderhalve maand waren Jan en Grietje nu getrouwd, en Anne Imme was nog
niet bij hen geweest. Die dag had zij vlug achter elkaar werkjes afgemaakt en enkele
dingen bij de hand gezet voor Tante Tetje die zou oppassen. Nu dacht zij er telkens
aan dat alles klaar was, en voelde zich dan geheel genoeglijk - verder op de weg
begon zij te denken aan Grietje's huis; ze verlangde ernaar om al de nieuwe dingen
te zien.
't Was stil droog weer, pittig-een-beetje-vriezend. Prettig hard-gelijk om te fietsen
was 't kleine paadje, op zij van de grintweg met zijn nu verstijfde randen van
wagensporen, daartusschen ongelijk door kuilen en opgeworpen hard-ruwe grond.
Anne Imme schoot vlug op; 't licht van haar lantaren gleed voor haar uit op 't weggetje
en tegen 't hek - aldoor in 't midden van de verlichte grondplek - onder de ronding
van 't voorwiel een donkere streep, de schaduw van de band. Bij de Keet reed ze
de binnenweg in, verder op 't smalle hobbelige ophooginkje terzij, dat telkens
oversprong van de eene kant van 't zandweggetje naar de andere. Maria's Hoeve
lag aan de driesprong, waar de weg samenkomt met die welke langs het Boschje
gaat.
Terwijl Anne Imme met haar rechterhand het stuur van haar rijwiel vast hield
lichtte zij met de linker de klink van het hek op, hield het zware ding dat draaide op
een rail in de grond met haar lichaam tegen, totdat ze haar fiets geheel op het erf
had. Dan duwde ze 't hek dicht en liep naast het rijwiel. Ze rammelde aan een deur.
Grietje kwam kijken, met gewoon gezicht - toen spróng ze op, oogen en mond ineens
éen lach. ‘O An Imme, wat ippes zeg, wat ippes!’
In 't kamertje aan de voorkant waar ze huisden zat Jan. Dadelijk ging Anne Imme
op hem toe en begroette hem. Jannetje zat op de grond - zij tilde haar op,
veerkrachtig - licht was het kind haar - en kuste haar. ‘Dag lief, krigt tante ok een
soen?’
Tegenover elkaar zaten Grietje en zij, op haar gemak beiden, tegen elkander
glimlachend. Achterover leunend keek Anne Imme de kamer rond. Ze maakte
opmerkingen over een paar borden aan de wand, liep er ineens naar toe om ze
goed te bekijken. Nog eens betastte ze Grietje's nieuwe stoelen, en informeerde
van wie ze die ook weer gekregen had.
‘Nou mot je 't huus verders ok es sien An Imme’, zei Grietje.
‘Graag’.
In de keuken stak Grietje een blaker aan. Ze hief het licht hoog, en liet het glijden
langs de wanden; Anne Imme's oogen gingen mee. Grietje wees, met een lach,
Anne Imme de pannen op de planken, het pollepel-rek aan een groote spijker, met
de holle houten lepels omhoog stekend. Toen gingen ze de keuken rond: Grietje
maakte de kastjes onder 't aanrecht open, en daarna kwamen ze bij haar
petroleumstel, 't cadeau van Anne Imme: van dat stel had Grietje toch zoo'n plezier,
ze kon wel zeggen dat zij nooit op zoo'n best stel had gekookt. Anne Imme viel
dadelijk Grietje's ruime gootsteen op - een paar keer herhaalde zij dat zij Grietje
erom benijdde; zij had zoo'n klein gootsteentje thuis. Toen vertelde Grietje, dat zij
dikwijls voor twee dagen tegelijk kookte, en dan de tweede dag 't eten opwarmde.
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Het was een vrij oud huis. Uit de voorkamer kwam men met een afstapje in de
gang: de andere kamer lag laag, en was donker en nog al vochtig. Ze gingen snel
door de bijna leege stal: er stonden een paard en een stuk of wat koeien, door Jan
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van zijn vader overgenomen. ‘Ankommend voorjaar dan koopt Jan d'r jong vee bee
veur hem zelfs’, vertelde Grietje. ‘En hee het ok twie kalveren anset’.
Naast de stal was 't hooivak - alles samen in de schuur onder één dak. In het
overgangsruimtetje tusschen schuur en huis, aaneengebouwd, liepen langs de muur
een paar planken, afwachtend leeg nog - daar moesten de kazen op komen die
Grietje maken zou.
Weer in de kamer boogde Anne Imme de woning: 't was een flink ruim huis om
mee te beginnen, en zoo'n ferme groote stal. Ze deed Jan vragen over zijn beesten
terwijl ze zich bukte en, de armen uitstrekkend, Jannetje riep. Zij trok het kleintje op
schoot. Maar dadelijk werkte het dikke kind zich los, liep snel naar een hoek van de
kamer, en haalde een groezelig-witte linnen pop, met de ledematen slap-recht aan
enkele dunne draadjes omlaag bungelend. Resoluut legde ze de pop op Anne
Imme's schoot, liep dan dadelijk met een vast plan weer weg. Nu luisterde Anne
Imme maar half naar wat Grietje zei - ze volgde met de oogen, benieuwd, het kind.
Jannetje graaide vierkante blokjes uit een doos bij elkaar: stijf ze met de armen
drukkend tegen zich aan dribbelde zij naar Anne Imme. Ineens liet zij al de blokken
in Anne Imme's schoot vallen, en schaterlachte.
‘Oe wat een mooie blokkies krigt tante van Jannetje’, zei Anne Imme naar de
blokjes kijkend. Het kind dribbelde weer naar de doos in de hoek toe, en gooide,
weer opschaterend, de tweede armvol pal in Anne Imme's schoot.
‘Kiek es Jannetje, nou gane wee d'r op tafel een mooie trap van bouwe,’ zei Anne
Imme.
‘Tap..p..p’, vormde het kind. Anne Imme legde de blokken op tafel, en haalde
ijverig Jannetje op haar schoot. Het kleintje zat genoeglijk voor zich zelf te herhalen:
‘Tap..p..p, tap..p..p.’
De rechterarm hield Anne Imme om het kind, en met de linkerhand bouwde zij
de trap. ‘Kiek es Jannetje, hier een blokkie, en deer ien, en nou nog twie blokkies
deer tusschen in. En nou allemaal blokkies boven op de gaatjes - nou benne de
gaatjes dicht’ zong ze. ‘En nou mag Jannetje d'r zelfs 't bovenste blokkie op sette zoo..oo.’ Ze stuurde de hand van het kindje. Maar dat, ineens overmoedig, gooide
het blokje over de tafel heen, en schaterde toen van het lachen. Dan duwde het
met allebei de handjes tegen de trap: die ratelde neer, en het kind graaide beweeglijk
met de handen in de blokken, keek, telkens het hoofdje even omwendend,
stout-zegevierend-lachend Anne Imme aan.
Anne Imme bouwde nu een éenblokstoren, heel hoog en wiebelend op het laatst,
voor het plezier van Jannetje om die om te gooien. De toren waggelde, stortte, de
drie onderste blokken bleven staan. Jannetje juichte, juichte - rood zag ze van het
lachen. Ze boog haar lijfje over tafel, nam in elke hand een blok, en gooide ze, met
geweld, schaterlachend in Anne Imme's schoot, tusschen haar eigen beentjes. Dan
wou ze ijverig-werkend alle andere blokken tusschen haar armen naar zich toe
trekken, en keek terwijl met omgewend gezichtje naar Anne Imme - ‘tap, tap’, drong
ze.
‘Motte we nog es een trap bouwe lief - ja maar dan mot Jannetje niet alle blokkies
op de grond gooie, zoo’. Anne Imme bedacht dat Grietje misschien ontevreden zou
worden over krassen op de tafel’. Nou mag Jannetje de trap niet omgooien - kiek,
déer komt een mannetje om de hoek.’ Ze stak, met de hand achter de trap, haar
vinger door een van de gaatjes. ‘En nou is 't mannetje deer - weg - déer is het weer’.
Ze zong de woorden. Jannetje keek gespannen als de vinger verdween. Dan ineens
haar rond gezichte eén blijde lach, als de vinger - kiekeboe..oe - plotseling weer
verscheen door 't gaatje.
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‘Wacht es’. Anne Imme kreeg ineens een nieuw idee, zette het kind neer, en
bouwde vlug de trap over op de stoel. Dan knielde
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zij ernaast, en bracht éen oog voor een opening, ‘dag Jannetje, daag, da..ag. Weg
is tante. Deer is tante weer’. Het kind, opgewonden een en al blijdschap, ging haar
nadoen, luid lachend als het ineens haar oog wegtrok, en Anne Imme verdwaasd
rondkijkend zei: ‘Weer is Jannetje nou? o déer is Jannetje’.
‘Jee speult wel graag met kienders loof ik, An Imme’, zei Grietje.
‘Och’, deed Anne Imme. Ze wist niet wat ze er op zeggen moest, en ging door
met zich met Jannetje te bemoeien.
‘Hoe krig je dat allegaar zoo bee mekander’, zei Grietje met een lachje haar
vriendin aanziend, zok zoowat zoo ik noo niet verzinne kenne. Jan, die het heur ok
van alderlei leerd’.
‘Jannetje hoe doene de toete?’ vroeg Jan.
Het kind maakte een keelgeluid - ch -. Anne Imme lachte uitbundig en lang. ‘En
hoe doet 't koetje Jannetje?’ vroeg zij.
‘Dát weet ze nog niet’, zei Jan.
‘Boe-boe’, deed Anne Imme voor. ‘Nou Jannetje hoe doet 't koetje nou? Boe-boe,
zeg maar’.
Maar het kind verkoos het niet na te doen. Ze gooide met een vaart ineens al de
blokken van de stoel af, zoodat ze ver uiteen rolden over de grond. Anne Imme ging
even kalm zitten. Jannetje wreef haar hoofdje tegen Anne Imme's knie, en wou op
schoot genomen worden.
Anne Imme zat met het kind, de beide armen om haar lijfje: zij voelde de beentjes
over haar knieën, de kleine leedjes tegen zich aan. Telkens zoende zij Jannetje.
‘Bluuf je bee ons om een koppie An Imme?’ vroeg Grietje. ‘Hè ja zeg’. Blij spoorde
ze aan, met een lach op haar gezicht.
Anne Imme had tegen Tante Tetje gezegd, dat ze waarschijnlijk wel weer voor 't
koppie thuis zou zijn, maar evenwel moest Tante maar niet op haar wachten.
Intusschen was ze van plan om als ze eenmaal weg was ook bij Grietje om een
koppie te blijven.
Grietje sneed staande aan tafel het eigengebakken brood, gaf dan elk een bord
met twee dubbele sneden. ‘Da's veur joo An Imme, en da's veur me man’. Ze zei
het woord verheerlijkt, en keek hem aan met een lach.
Jan had gauw gedaan. Dan schoof hij naar Grietje toe, en gaf haar een zoen. Zij
leunde tegen zijn schouder, keek ondertusschen naar Anne Imme, en praatte tegen
haar.
Even voelde Anne Imme zich verlaten. Maar zij had Jannetje op schoot, en was
getroost. Tevreden at zij van Grietje's brood, niet merkend dat het weinig zorgvuldig
gebakken was, slecht gerezen.
Toen Anne Imme naar huis reed door de pittig-frissche windstille winteravond boven haar reine lucht met veel sterren - voelde zij zich algeheel verkwikt. Grietje
was vanavond zoo hartelijk tegen haar geweest. ‘Ik heb over Grietje te gauw
oordeeld’, dacht zij.
Nu ging ze langzaam rijden, en glimlachte voor zich heen. Ze zag Jannetje nog:
het kleine lijfje dribbelend langs de grond, de vastberaden beweginkjes....
Toen zij thuis kwam sliep haar vader; in de geheel stille kamer zat Tante Tetje in
een bundel gedichtjes te lezen. Dadelijk begon zij tegen Anne Imme:
‘Ik hew maar allien een koppie deen, en je vader hew ik sien melk ok al geven,
jee bleef zoolang weg dat ik deer niet op wachte kon. En Bet Keyser het om je weest
- ja ik zit hier, en dan ken ik joow fesite ok nog te woord staan’.
‘Wat had Bet dan’.
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‘Ja denk je dat ik daj weet, hoe ken ik dat noo weten.’ Anne Imme liep de kamer
al uit. ‘Gaan je nou alweer weg, maar ik bedank joo, ik wil niet weer zoo leet te bed
as vorige week hoor’. Even klopte Anne Imme's hart snel terwijl zij 't huis uit ging, maar ze zei niets, ze gaf al sinds jaren geen antwoord als vader of tante snauwden.
Zaterdag was Bet met Cornelis Jan voor
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nachies gegaan naar familie van hem te Oosterend - nog in geen ronde week had
Anne Imme haar thuis verwacht. Terwijl zij 't kleine stukje straat liep dacht zij aan
Bet - wat zou er wezen.... Weer iets met Cornelis Jan - of misschien iemand ziek....
Bet zat in de kamer met haar vader en haar stiefmoeder. Ze was verrast toen ze
Anne Imme zag.
‘Och bej-je nog komme. Ik gaan met je mee een rondje’.
‘Nou ik sel 't je maar met ienze zegge’, zei ze toen ze de deur achter zich had
dichtgetrokken, ‘'t is uut tusschen mee en Cornelis Jan’.
‘Ja? nou ik hoor d'r niet erg van op’.
‘Al een hille tied was me rechte zin d'r al af, dat had je zeker wel opmorken’.
‘Ja, dat kon ik best an je gewaar worden’.
Ze zwegen even. Toen zei Anne Imme: ‘Je had 't al veul eerder afmake moeten
Bet’.
‘Ja An Imme, dat seg jee nou, maar god as je zoo met iemand weest hep, 't
begroot je om zoo'n jonge toch ok. Nou, maar nou mot je wete, hee had 't zoo anleid
dat wee deuze week in Oostrend veur nachies bluve zouwe, omdat vader aars weer
zoo zou legge te teute weerom as wee niet na de uutvoering van de rederijkerskamer
ginge. Ik doch doe-d-ik in Oostrend was al bee m'n eige: wat doen ik hier. Fijn, man.
En Sundagochte hieuwe ze niet aars op of wee moste mee na de afgeskeije kerk.
Cornelis Jan, die dee him teuge mee nog zoowat voor asof hee liever na de gewone
griffermeerde gaan had, begriep je? De Vermaning - oe mensch deer was hillegaar
gien spraak van’.
‘En hoe was de preek?’ vroeg Anne Imme nieuwsgierig.
‘Nou bedroefd. Oe get oe get An Imme wat was dát een bedroefde preek. Zokke
bewegings man’ - Bet's armen gingen allebei in een vage breede boog - ‘en wee
wazze allegaar verdoemd tot in 't seuvende geslacht, weet ik hoe as die 't maakte.
Doe komme wee d'r uut, doe seit Cornelis Jan sien nicht Trijntje teuge him: ik heb
genote. Ik ok, zeit Cornelis Jan. Want hee had gien erg dat ik vlak achter him liep,
begriep je. Fon jee die preek mooi, zeg ik, ik fon 't bedroefd. Ja lel noo maar niet,
ik hew hoord dat je 't teuge Trijntje see. En as jee je eige teuge mee zoo aars
voordoet dan mot 't maar uut. Hee wier dan zoo wit An Imme. Maar affijn, ik mien
goed weer inpakt, en Klaas van Rennetje was met sien kartje an Oostrend, zoodat
ik seg, Klaas, seg ik, mag ik met uwe mee na de Weel rije? Jajet, seit-ie, ruzie met
de vreeër had? Ja, zeg ik, zokke dinge hep je in 't leven hé? Zoodat, ik ben na tante
Pieternel reje en ben deer doe maar van de nacht bleve, want om nou derek al dat
gelel van moeder te krigge.... Tante Pieternel, dat is zoo'n vroolijkert weet je, die
zeit maar, ben je maol meike seit se, beter ten halve gekeerd dan ten heele
gedwaald. Nou maar ik ken je verzekere An Imme doe-d-ik vanmiddag na huus
ging.... En as je dan zooas ik een twiede moeder hep.... Maar ik docht later weer:
d'r benne d'r nog zoo veul die 't minder hewwe, ik hew dan toch me vader nog’.
An Imme dacht nu 't verdere van de avond alleen aan 't afgeraakt zijn van Bets
verloving - haar hoofd was warm. Ze vertelde het dadelijk aan tante Tetje: ‘Tante 't
is uut met Bet en Cornelis Jan.’ ‘Zoo’, zei Tante, geringschattend de mededeelingen
van haar nicht, die zij als een kind beschouwde.
Anne Imme ging gauw naar bed, om in haar kamertje alleen te zijn. Terwijl zij lag,
en aldoor dacht over Bet, kwam in haar hoofd het idee op om, als haar vader
gestorven was, - wat binnen niet al te lange tijd verwacht moest worden, had de
dokter gezegd - met Bet samen iets te beginnen, een winkel.... Rechtop ging ze in
de bedstee zitten. Zij zou Bet ermee verrassen dat zij weg kon gaan van haar
stiefmoeder.
Nu bedacht Anne Imme vlug alles achter
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elkaar: Bet kwam nog een klein beetje van haar eigen moeder, en als Keyser hun
misschien ook wat leenen wou om in de zaak te steken.... Zij zelf zou natuurlijk in
hoofdzaak alles bekostigen, met wat ze van haar vader erfde. Afijn dat zouden ze
allemaal wel zien.
Ze voelde zich opgewonden - klaar wakker, en pas tegen de morgen sliep zij in.
En in de volgende dagen verveelde het haar soms erg wanneer de menschen weer
haar beklaagden omdat ze na haar vaders dood heelemaal alleen achterbleef, en
veronderstelden dat ze zeker wel bij haar grootouders zou intrekken - ja, want in
zoo'n boerderij kon je altoos nog best een redzame vrouw gebruiken.
En haar slapen gingen kloppen en zij voelde een brok in de keel als Bet haar,
telkens dringender, vroeg wat zij nou dacht te doen wanneer haar vader eens kwam
te sterven, - dan maakte zij met een onduidelijk gesproken uitvluchtje aan het gesprek
een eind.
Want zij kon er niet toe komen om over haar plan te beginnen zoolang haar vader
nog leefde.
Nu was Grietje als huisvrouw in haar woning, - dagelijks verrichtte zij de bezigheden
der gehuwden. Intusschen noodigde zij telkens personen om een theetje of een
koppie; Tante Hiltje's kinderen en de Cocksdorpsche kennissen werden voor nachies
gevraagd.
Jan werkte voor zijn gezin. Ook in de winter had hij te arbeiden: tuinwallen
herstellen, graven om het water weg te laten loopen en zijn schapen voer brengen
op het land, of ze tellen na een sneeuwstorm om na te gaan of er geen tegen een
tuinwal ondergesneeuwd lag.
En nu bevredigde hij, telkens weer, zijn hartstocht.
Op een der laatste dagen van Maart stierf Knol. In die tijd waren Anne Imme's
grootouders van moederszijde bij haar - anders had 't kind geen mensch om haar
te raden dan Tetje van Arie Zoetelief, hadden ze tegen elkander gezegd. En 't was
een varken, Tet.
Zacht en op vriendelijke toon spraken zij tegen hun kleindochter; voorkomend
deed Vrouw Bakker van alles voor haar. Doch Anne Imme, vlak na haar vaders
dood, was bevreemd door het hooren hunner stemmen met geluid van ontzien want zij voelde zich beschaamd. Zij had haar vrijheid gewenscht, en geld om haar
plannen te kunnen verwezenlijken - nu was haar vader gestorven, en zij had haar
zin.
Zij herinnerde zich de kwetsende booze woorden, hem toegesnauwd - vooral
toen haar moeder nog leefde, wier partij zij telkens opnam, maar in de laatste jaren
ook nog wel. Allerlei vriendelijkheidjes zag zij die zij hem zou willen bewijzen om
het weer goed te maken - ‘o God leefde hij nog maar’, dacht zij - haar keel werd
toegeknepen.
De dag na de begrafenis, toen zij en de twee grootouders alleen na het eten thee
zaten te drinken, voelde Anne Imme iets rustiggezelligs in de kamer. Voor de beide
oudjes had ze, al dadelijk toen ze kwamen, een leuningstoel voor den dag gesleept,
en daarin dutten ze nu, volgens hun gewoonte na het eten.
't Was lekker frisch Aprilweer, en Anne Imme kreeg zin om er eens uit te gaan,
naar Bet. Ja, want ze moest dáar nou toch es over praten....
‘Omoe ik gaan na Bet Keyser’.
De oude vrouw schrok op. ‘O - goed kiend’.
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Zij ging met vlugge stappen, een frisch windje woei tegen haar voorhoofd. Bet
zat skrep, alleen in de kamer achter het theeblad, en verstelde ondergoed. Anne
Imme viel neer op een stoel tegenover haar.
‘Nee ik zel me goed maar anhouwe - gaan jee soms nog mee een endje loopen.
't Is nou zok mooi weer’.
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‘Best, as jee graag wil’. Bet borg haar werk op.
‘Ik woo nog wel es na 't kerkhof’, stelde Anne Imme voor.
‘Goed, late we dat dan doen’. Ze wandelden gearmd, in gelijk-langzame pas.
‘Wil je wel gelooven’, zei Anne Imme voor zich uit starend, ‘dat 't me nou toch zoo
vreemd is’. Zij begon nu sneller te spreken, en keek voor zich naar de grond. ‘Je
mag dan vooruit zegge, wat verlies je an zoo'n man, maar 't mot maar es zoo vort
komme - 't is toch je vader hé’.
‘Zoo is het’, zei Bet. Zij gingen de Koogerweg langs naar het kerkhof. Bet deed
het hekje van de begraafplaats achter zich dicht; langs de hellende, ook met
graszoden bedekte opgang gingen ze 't verhoogd gazon op, waar de graven lagen.
Zwijgend stonden zij naast elkaar, en keken strak-omlaag naar het graf van Knol.
‘Deer leit-i nou hé?’ fluisterde Bet.
Anne Imme zuchtte. Zij gingen de verhooging weer af, en het pad langs. Op een
bank aan het andere eind van het kerkhof gingen ze zitten. Anne Imme werkte met
een afgewaaide boomtak een diepe halve-cirkelvormige voor in het zand. ‘Geloof
jee an een leven na de dood, Bet?’ zei ze ineens.
‘Ja’, zei Bet op toon van beslistheid. 't Meisje sprak wat naar voren gebogen met
het gezicht naar haar vriendin toe. ‘Ze zegge dan: as God d'r was - en al dat leed
in de wereld - maar An Imme doe mien moeder stierf, doe zeit ze teuge vader: Sieme
zeit ze, o wat sien ik toch een mooi lícht.... Zok zoowat ken toch niet allegaar verbeeld
wezen’.
Anne Imme, graag vastgrijpend Bet's meening, stemde in.
‘Ja’, zuchtte Bet. Tegelijk stonden dan beide meisjes op, en gingen zwijgend het
middenpad langs weer van het kerkhof af. Toen het hekje achter hen dicht was
gevallen liepen ze, weer gearmd en langzaam naar Den Burg terug. Anne Imme
bedacht: nu kon zij het even goed aan Bet vragen als later, en waar het plaveisel
van de Koogerstraat begon, en terwijl een driewielde kar rammelend van de andere
kant aankwam, zei ze:
‘Bet ik hew al es docht as wee same nou es wat begonnen - een winkel in
huishoudelijke artikelen en galanterieën, deer had ik al es over prakkezeerd - zooas
Aagie van Heerewaarden, die wil heur zaak wel overdoen’.
‘Wacht’, zei Bet. Zij pakte haar vriendin bij de arm, en samen weken ze uit voor
de driewielde kar. Anne Imme keek Bet aan, maar die wachtte met spreken totdat
het rammelend ding voorbij was. Dan zag ze haar vriendin aan met een glimlach.
‘Hoe hej-je dat zoo inienze in 't hoofd haald An Imme?’
‘Nou weet je nog met de fancy-fair, doe hadde wee ommers de handwerktent, en
alleman see toen teuge mee dat ik zoo'n slag had van te verkoopen’.
‘Ja dat kon je hoor - best’.
‘En omdat jee lest see dat jee wel 't huus uut wou maar liever niet van Tessel
af....’ Anne Imme sprak nu onduidelijk, en keek voor zich in de straat.
‘Oe get nee hoor, niet zoo vort henen’, zei Bet - zij schudde het hoofd, met de
lippen op elkaar. ‘En dan vader nooit gien anspraak meer an mee - die arme man
- altoos allien met die koekoek’.
‘Zou jee 't willen Bet?’ Nu zag Anne Imme haar in het ronde blozende gezicht met
de groote donkere oogen, naar haar gericht.
‘Ik wel - maar ik wil het er vanzelf nog es met vader over hewwen hé’. Zij gingen
even zwijgend naast elkaar; dan vroeg Bet: ‘Wat praatte je An Imme, wou Aagie
van Heerewaarde van d'r zaak af?’
‘Ja ze docht erover om 't huushouwe te gaan doen bee d'r broer, nou die sien
vrouw dood is. Ze had 't er teuge mee over lest toen ik bee heur om een boeskip
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kwam. En ik had toen al dat idee, dus ik hew 't onthouwen’. Bet stond stil. ‘Weet je
wát as we doene An Imme - wee gane nou metienze
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dat huus van Aagie van Heerewaarde sien - ja dát doen we’. Ze knikte.
De winkel van Aagje van Heerwaarden lag aan het eind van de Weverstraat op
de Binnenburg-hoek. Het klinken van de schel verstierf; in de leege winkel wachtten
de meisjes.
‘Aagie zel ok denken, wat komt me over’, zei Bet.
‘Zie je’, fluisterde Anne Imme, ‘'t is hier nou een slordige boel - en ik zou d'r van
alderlei bee koope wille dat ze op Tessel nog niet kenne, en dan niet zoo'n berg
dingen in de uutstalling’.
‘Sst, meike’.
‘De deur achter in de winkel ging open Aagje van Heerwaarden slofte achter de
toonbank naar voren.
‘Dames’. Anne Imme boog zich over de toonbank naar haar toe, en zei heel hard:
‘Juffrouw we kwamme d'r es met u over spreken - ziet u ik ben nou een wees ik heb d'r al es over docht om met me vriendin een zaak te beginne - zou u uw winkel
soms willen overdoen?’
‘Wel wel - kom d'r dan effies in dames’.
De twee volgden de oude juffrouw; achter haar rug deed Bet overdrijvend haar
wiegelgang na. Anne Imme moest lachen; dan ineens keek zij ernstig toen zij in de
kamer om de tafel gingen zitten.
‘Wel wel meikes, - wille-jelui een koppie thee? - niet? - ik heb aars nog. Ja ik hew
d'r al es meer over prakkezeerd om de zaak maar an kant te doen - ik wor zoo
vergeetachtig.... en zoo doof.... en net wat ik uwe verleje see An Imme, mien broer
zit nou thuus ok oallan allien met de meid - dan kon ik bee him wone gaan’.
‘En hoeveul zou uwe dan veur de zaak vragen?’ begon Anne Imme.
‘Late wee eerst 't huis es kieken, as 't ons onstaat’, raadde Bet.
‘Gaan dan maar mee dames’.
Beneden waren een vrij groote kamer en twee kleinere, met nog al een flinke
keuken. Boven een heel ruime zolder, waar juffrouw van Heerwaarden een massa
winkelvoorraad borg. Anne Imme zag het huis licht, en best groot genoeg. Zij boogde
tegen de anderen vooral de ferme groote zolder en de ruime voorkamer die op zij
door twee ramen licht kreeg van de straat. Bet fluisterde tegen haar vriendin terwijl
ze beneden stonden rond te kijken dat de kamer licht behangen moest worden - en
ook niet zulke zware rooje kleeden voor het raam, dan zou je es zien hoe'n aardige
vroolijke kamer of 't werd.
Aagje van Heerwaarden slofte, ver achter de meisjes, de trap af. Zoodra zij in de
kamer stond noemde zij de prijs waarvoor ze haar huis en zaak zou willen verkoopen.
‘Dat komt dan wel’, zei Bet. ‘Wille wee dan nou maar es gaan An Imme?’ De
juffrouw liep met hen mee, en liet ze de winkeldeur uit.
Anne Imme bracht Bet naar huis. ‘Weet je wát as we doen moste’, zei Bet, ‘van
eevend dan komme ik en vader bee joo - om half negen, dan kenne wee eerst thuus
een koppie, en dan hoef jee je opa en omoe niet allien te late - ja dát doene we’.
‘Best’. Bet was thuis, en Anne Imme liep alleen terug. Nu vanavond er met Keyser
over praten - zij kon aan niets anders denken.
Toen Anne Imme thuis kwam zaten daar bij haar door het bezoek wakker gemaakte
grootouders Jan Duinker en Grietje. En Anne Imme wist weer het verlies van haar
vader, waarvoor zij nog kwamen condoleeren.
‘Je moet ons maar niet kwalijk nemen dat wee niet eerder komme bennen An
Imme’, zei Grietje terwijl zij haar vriendin de hand gaf, ‘Jan had twie kalfkoeien en
ik had eergustermiddag na je toe gaan willen, toe komt net tante Hiltje’.
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Jan stak zijn hand uit en mompelde wat, met een hoogrood-opstijgende kleur.
Dan gingen ze alle drie zitten; Anne Imme vroeg naar Jannetje en Grietje zei dat
ze 't erg best maakte.
‘En wat benne nou joow plannen An
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Imme?’ vroeg Grietje na een kort zwijgen.
‘'k Weet nog niet’, zei Anne Imme.
De oudelui hadden het niet verstaan. ‘'t Het een heele post veur An Imme weest’,
zei de grootmoeder tegen Grietje.
‘Opa en omoe waren gelukkig de leste tien dagen bee me’, vertelde Anne Imme.
‘O - tien dagen’, herhaalde Grietje.
Anne Imme ging tegen Jan praten: ‘Hoe gaat het nou met je kalfkoeien Jan?’
‘O 't kalven dat is goed afloopen, maar nou is het 't ongeluk dat 't beiemaal stiers
bennen, en die mot ik toch van de hand zetten’.
‘Ken je ze dan niet vetmesten, as ossen?’
‘Deer is mien land te licht veur.’
Bakker vroeg nog eens na, met de hand aan zijn oor - Jan herhaalde harder
sprekend zijn mededeelingen. De grootvader raakte van zijn ervaringen met
lammetjes en kalveren aan het praten - terwijl hij van éen feit de bizonderheden
vertelde herinnerde hij zich een ander, en bij ieder geval memoreerde hij
niet-aarzelend hoe lang het geleden was.
‘Toen ik nog op Welgelegen hier bee De Burg woonde toen heb ik ien keer een
skeep had Duunker deer was ik nou toch groos op, dat het me in vijf jaar dartien
lampies brocht. Maar de vrouw, die hieuw nooit erg van drielinge’.
‘Je mot er aollan ien van zogge’, zei zijn vrouw. ‘En 't bluve toch minne beessies’.
‘Zeg Jan, de buren hewwe nou een geit in de bleek loope met een lampie bee
him’, vertelde Anne Imme. ‘Dat fiend ik altoos zoo'n aardig gezicht, een geit met
een lampie’.
‘Ik mot es effies achter kieke, dat lam hew ik nog niet sien’, zei de grootmoeder.
Bakker en Jan gingen mee.
Anne Imme zat alleen bij Grietje. ‘O zeg An Imme ik heb een nieuwtje’, zei het
vrouwtje. ‘'t Is met mee weer zoo vort, al nege weke’.
‘O - ja?’ zei Anne Imme met gewoon geluid, voelend intusschen haar gezicht koud
worden.
De drie kwamen terug, en meteen gingen Jan en Grietje weg. Anne Imme liet ze
uit.
Dan zat zij stil. Grietje kreeg weer een kind. Zichzelf zag zij altoos achteraf gezet.
Zij gooide haar hoofd voorover op haar op de tafel gekruiste armen; vochtig werden
haar oogen. De grootouders, die dachten dat verdriet over haar vaders dood haar
overstelpte, zwegen.
Anne Imme had het huis van Aagje van Heerwaarden gekocht, en haar eigen woning
van de hand gedaan. Dat was een onpractisch gebouw: een lange gang, veel
rompslomp, en toch weinig ruimte. Maar omdat het een flink terrein besloeg had zij
er nog al een aardige som voor gekregen, van iemand die het naar de grond wou
halen en er een slagerij oprichten.
Keyser had haar bij alles raad gegeven. Sinds het afraken van Bets verloving
was hij gedrukt geweest, in de vrees dat zijn dochter naar de vaste wal in betrekking
zou gaan - nu bleef zij aan Den Burg. Zijn kleine oogjes lachten wanneer hij grapjes
maakte met Anne Imme.
Zonder commentaar of moralizeering de feiten na elkander besprekend legde hij
haar uit hoe zij doen moest. Anne Imme stond dan de volgende dag vroeg op en
volbracht zijn aanwijzingen volgend het eene werkje na het andere - ze kwam pas
tot zitten 's avonds als zij alles gedaan had wat zij wilde. Meestal kwamen Keyser
en Bet bij haar, en dan deelde zij vlug doorvertellend hun haar resultaten mee.
Keyser glimlachte soms even: ‘heb je dat nou vandaag al deen?’
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Anne Imme liet enkele dingen aan de winkel veranderen: de twee uitstalramen
werden naar voren gebouwd, luifelend over het straatje heen. En er kwam een
nieuwe spiegelruit in de muur aan de kant van de Binnenburg.
Aan Den Burg sprak men, 's avonds bij elkaar zittend, over de veranderingen en
uitbreiding. ‘Jonge jonge, zoowe-ze d'r dat allegaar uuthalen. An Imme liekt nog al
puur orve te hewwen. Want geloof maar dat
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zok zoowat een berg cente kost. Afijn, 't is mooi as je 't allegaar zelfs hep’.
De vriendinnen waren met hun beiden naar Amsterdam geweest om in de
magazijnen voor de zaak inkoopen te doen. Anne Imme vond de zee prachtig, het
weer zoo heerlijk. ‘Wat treffen we het vandaag’, herhaalde ze een paar keer tegen
Bet. Soms knikte Bet haar toe, met een lach en oogen-knippen.
Anne Imme sloeg allerlei dingen in die op Texel nog niet coulant waren, maar die
naar ze verwachtte wel gekocht zouden worden door de rijkeren sinds die er niet
voor naar de vaste wal hoefden. Bet, met een aardigheid en oogen-knippen, sneed
al te sterk aandringen van verkoopers af. En zij had de meeste smaak van de twee.
In de laatste dagen van April werden telkens kisten bezorgd.
Anne Imme en Bet waren in het zijkamertje bezig met uitpakken. Zij haalden
eau-de-cologne fleschjes uit een kistje: flaconnetjes in allerlei modellen: kleine
koperen gietertjes en doofpotjes, en olielampjes met bebloemde glazen kapjes.
Anne Imme keek ernaar toen ze op de ruw houten tafel stonden; die enkel-koperen
fleschjes vond ze toch het mooist - maar dan weer zoo'n lampje met een glazen
kapje nog aardiger.
Twee broertjes van Bet zeurden er rond, al beginnend zich te vervelen. Zij kwamen
bij de tafel staan, en wezen elkaar op de fleschjes. ‘Oe kiek dat es een mooi vlessie
- een verrekijker. Krig ik zoo'n vlessie Bet?’ Het ventje wou het grijpen.
‘Allo jelie nou maar es vort’, zei Bet. Zij pakte de kinderen elk bij een hand, duwde
met haar knie de kamerdeur verder open, en bracht ze buiten de poort. ‘Gaan nou
maar weer na moeder hé’, zei ze.
De schel ging. Vrouw Duinker en Vrouw Raven bleven vlak bij de deur staan,
keken om zich heen en naar boven in de frischvernieuwd-uitziende vroolijk-lichte
winkel, en knikten, met hoog-opgetrokken wenkbrauwen: ‘nou nou 't is hier puur
aars worre’. Anne Imme kwam naar voren. ‘Dag Vrouw Raven, dag Vrouw Duunker
- komt uwe al wat koopen?’
‘We hewwe deer al genog staan’, zei Bet die achter haar vriendin aan kwam - ze
wees hun een paar planken aan boven in de kasten opzij. ‘Ja, want uwe begriept,
ze motte hier niet voorbee hoeve te loope dat ze na Dirk Dalmeyer gane’.
‘Ninnet ouwe vandaag komme we nog maar es enkeld vanweges de vrindskap.
Cornelia is bee mee om een theetje, en we leken dan zoo'n idee te hewwe om uw
nuwwe huus es te sien An Imme’.
‘Dat mag uwe’, zei Anne Imme.
‘Fient uwe de winkel niet merakel opgnapt?’ vroeg Bet.
De vrouwen stonden in het midden, keken en uitten hun bewondering. Dan gingen
Bet en Anne Imme voor ze uit achtereen de andere vertrekken in, en ten slotte
klommen ze naar de zolder.
‘Och och, An Imme wat is uwe d'r op vooruut gaan’, zei Vrouw Raven. Ze keek
met de handen in elkaar geslagen en het hoofd zacht schuddend rond op de ruime
zolder, en omhoog naar de balken. ‘Eerder zee ik aollan dat ik zoo graag nog es in
een nuwd huus soo komme te wone. Maar nou denk ik wel niet dat ik nog een nuwd
huus krigge zel veurdat ze mee in 't planke huussie legge’.
‘Deer prakkezeer ik nog niet over’, zei Vrouw Duinker.
Zij gingen de trap af. Anne Imme bedacht om Vrouw Raven een eau-de-cologne
fleschje cadeau te maken - Grietje's moeder had haar altoos zooveel gulheid
bewezen. Zij zou 't wel eens gaan brengen - nu was Vrouw Duinker erbij. Dan kreeg
zij zin om ook Vrouw Duinker dit plezier te doen. Ze ging beiden voor de het
zijkamertje in. ‘Nou mot uwe nog effies kieke - wee wazze net bezig met de vlessies
aan 't uutpakken’. De vrouwen kwamen bij de tafel staan, en keken. ‘Wat fiend ik
dat een keurige vlessies, zokke hew ik nog nooit sien’, zei Vrouw Raven.
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‘En nou mag uwe d'r allebei ien uutsoeken’. Anne Imme keek schichtig lachend naar
hun gezichten.
Vrouw Raven, met een glimlach, schudde het hoofd, onder handgebaar van
afweren. ‘Ninnet lief, ik betaal uwe - 't sou mooi wezen’. Doch Anne Imme sprak
vlot en beslist. ‘Vrouw Raven ik wil het uwe nou cadeau doen - ik hew zoo menig
keer bee uwe te gast weest, nou krigt uwe de ska es van mee weerom’.
‘Nou dan mot ik de ska maar weerom hewwe’, zei Vrouw Raven; zacht lachten
haar mond en oogen. ‘'t Is een pronkie’, herhaalde ze een paar keer, kijkend van
op een afstand naar het koperen doofpotje op de tafel.
‘Dan zel ik je ok maar wel bedanken An Imme’, zei Vrouw Duinker.
‘Wat zel uwe met plezier rondkieken as al die drokte deen is en jelie in je eigen
zaak zit’, praatte ze in de winkel op opgewekte toon tegen het meisje, ‘wat uwe
geliek hep dat je wat begint: een jong mensch mot werken en anpakken, aars heb
je gien voldoening in je leven’.
De eerste Zaterdag in Mei werd de verbouwde en uitgebreide zaak definitief geopend.
In elk van de beide Texelsche kranten had een lange advertentie gestaan, met veel
dik gedrukte woorden en uitroepteekens. Een paar keer die dag had Anne Imme
tegen Bet herhaald: ‘ik ben toch zoo benuwd of d'r vaneevend al volk komt’. ‘Je best
maar doen hé, en dan maar hopen dat 't wat goed gaan mag’, zei Bet.
Die middag hadden ze uitgestald; Bet zag het eerst waar alles het best uitkwam.
In 't midden voor 't eene raam stond nu een mooi theeservies, ruim uit elkaar gezet,
opdat de menschen dat vooral zouden zien en staan blijven om het te bekijken.
Moderne jampotjes en theebusjes in de hoeken, en op de planken boven in de
uitstalkast vazen en de aardigste eau-de-cologne-fleschjes. Voor 't andere raam
stonden het eenvoudiger aardewerk en de gewone huishoudelijke artikelen.
Prachtig weer was het die avond; druk gewandel om De Burg. Jonge meisjes
liepen langzaam op een rij van drie of vier, de arm van de een gehaakt in die van
de ander. Dan begon er een, het gezicht vooruitstekend: ‘zeg heb jelie de nuwwe
winkel van An Imme Knol en Bet Keyser al sien? deer staat toch zoo'n prachtig
theeservies’. 't Heele rijtje stond naast elkaar voor het winkelraam; donkere gestalten
plots uit de schemerstraat, ineens onderscheppend voor een deel het helle licht. Ze
wezen en praatten: ‘Oe en kiek es wat een keurige vlessies, - as ik cente had kocht
ik vast zoo'n gietertje - nee ik had liever zoo'n’.
Die avond kwamen vooral veel kennissen van Bet en An Imme in de winkel
koopen, om de zaak van de twee vriendinnen te zien en er anderen van te vertellen.
Wanneer Anne Imme de winkel inkwam om de klant te helpen begonnen ze beiden
te glimlachen. Als 't pakje klaar was bleef 't meisje staan rondkijken. ‘Nou nou An
Imme 't is hier geduchte mooi worre’. Dan hielden ze een praatje: vragen naar de
bekende huiselijke aangelegenheden, en inlichtende antwoorden, en dan ging 't
meisje weg. Daarop haastte Anne Imme zich naar binnen: ze schaterden telkens,
en daar wou zij bij wezen. Vrouw Vlaming en Vrouw Keyser waren even blijven
zitten, en vergaten om naar huis te gaan.
Bet deed het langzame praten van een familielid van Cornelis Jan na. ‘Poes-sie....
poes-sie.... Jee mag wel wat veurzichtig wezen, seit Cornelis Jan zien moeder nog
teuge mee toen ik bee heulie thuus de spot met him stak, aars laat hee al zien
centen na aan Maartje d'r kienders, en dan krigt Cornelis Jan niks door joúw toedoen!’
Zij bootste na het knikgebaar en de scherpe toon van Vrouw Kikkert. Vrouw Keyser,
met met haar tanig knorrig gezicht, sprak er tusschendoor tegen Vrouw Vlaming;
zíj zou er niks geen idee in hebben om in een winkel
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te staan. Alleen Anne Imme gaf haar af en toe antwoord.
Toen Cathrien Lap, die het huis nog heelemaal niet gezien had, een boodschap
kwam doen, drong Anne Imme: ‘Zeg kom ok es effies binne kieke’. Ze deed de
kamerdeur al open. ‘Nou dat wil ik wel’, zei Cathrien. Zij begroette allen; toen ze zat
stelde Bet voor: ‘Jees ja An Imme, nou most ik wat melk veur sukelaad opzetten ter
eere van de opening van onze zaak.’
‘As jelie poeier make gane dan mot de man nog maar wat allien bluve’, zei Cathrien
- ze was sinds een maand gehuwd met Hendrik Dros, de jonge beurtschipper. Maar
een kwartier later ging de deurschel: haar man stond voor in de winkel, en vroeg of
Cathrien hier ook was.
‘Ja, ze is binnen - kom d'r ok in Hendrik. We bennen an de poeiersukelaad’, riep
Anne Imme.
Bet schonk in. Vrouw Vlaming zat een verhaal te doen over de burgemeester. ‘Ja
meikes, rooie Sijp uut de Polder, die telefoneerde dat hee had een jarig sket dood,
en of Van der Lugt kwam om te zien as 't vleesch verkocht worre mocht, omrede
hij meende dat 't sket an tuberculose sturve was. En burgemeester die was toen
net bee de veearts doe de boeskip kwam, en hee gaat na huus en verteld an zien
vrouw: ‘Sijbrand Timmer het een sket dood, en och, dat beest was net jarig.’
Bet, het gezicht keerend naar Anne Imme, ging dubbel van het lachen - ze sloeg
met de hand op Anne Imme's knie.
‘Nou ok net op 't feest dood - da's bedroefd’, zei Hendrik, tranen lachend.
‘Groot feest onder de skette’, zei Cathrien.
Anne Imme kon niet uit haar lachen komen - telkens als zij aan het feit dacht
trilden haar wangen weer.
Er kwam een algemeen gepraat. Vrouw Vlaming voerde het hoogste woord; nu
had zij het over Antje Henkes, haar overbuurvrouw.
‘Ze zeit, ik hou net zoo groot van dominee, as van een man, zeit Antje. Dat ken
jee niet wete, zeit Klaassiebuur, want jee heb nooit een man had’.
‘Lang niet lillik’, zei Bet.
‘En nou deed Antje d'r maar ien in vrije liefde’, zei Vrouw Vlaming,
achteroverleunend en de anderen aankijkend.
‘Zoo dat weer weest hewwe, met Koning?’ vroeg Anne Imme nieuwsgierig.
‘Vast meike’, zei Cathrien.
‘Zok volk’, zei Bet. ‘Met Gods woord op de lippen. Hoe maakte Antje 't lest ok
weer.... De onkuischheid....
Anne Imme deed haast niets meer aan haar breiwerk; ze luisterde, begon dan
vragend over bizonderheden die ze de anderen nog eens wou hooren vertellen.
Haar gezicht gloeide, haar wangspieren voelde ze moe van het lachen.
Om tien uur ging Vrouw Keyser. Toen zij weg was vertelde Bet, haar bewegingen
en mopper-stemgeluid nadoend, staaltjes van haar domheid.
‘Ja, en nog meer: deer had see op een keer 't opwarmde eten veur mee neerset,
en zelfs met ons Coba zat ze 't frissche te eten. En vader komt binnen, en hee wier
zoo boos - oe mensch wat wier die man boos. Hee seit: Bet ken opwarmd ete krigge
as jee zelfs 't ok gebruukt. En deer wordt moeder kwaad en zóo - rrt - gaat al het
eten na de grond’. Bet maakte de snelle beweging met haar arm. ‘Ja wat een
mensch, niet?’
Tegen elven gingen ook de andere drie. Aan de winkeldeur stonden Bet en Anne
Imme ze na te kijken; de jonggehuwden namen elk een arm van de dikke Vrouw
Vlaming. Nog ver in de bochtige straat, waar de twee ze al niet meer zagen, keerden
ze zich om, en joel-riepen: ‘nacht! slaap wel!’ ‘Na..a..cht!’ riep Anne Imme terug;
toen deden ze de winkeldeur op slot, het licht uit, en gingen naar binnen.
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Anne Imme kon niet dadelijk gaan zitten - de kamer ging ze op en neer. Bet begon
de boel om te wasschen, en zij hielp. Dan ging ze opschrijven wat zij die avond
verkocht
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had. Bet bezon, staande met haar ellebogen op tafel naast haar vriendin, welke
dingen ook nog meer.... o ja....
‘We hewwe vaneevend nog puur verkocht hé’, zei ze. ‘Ik ken je zegge dat 't me
verskrikkelijk meefaollen is. Ja, na dat de lammeren van 't voorjaar zoo goekoop
weest hewwe’.

II.
Hard werkte Jan Duinker die zomer. Hij zag zijn kind dat hij hebben zou - voor zijn
kind wou hij werken.
De heele dag waren hij, zijn vader en de knecht bezig met hooien, op zijn land of
op dat van Leendert Duinker. Al naar dat het hun het makkelijkst uitkwam aten zij
op Maria's Hoeve of bij Cornelia. De mannen maakten tegen elkaar slechts
opmerkingen over hooiland, over gunstig of ongunstig weer voor de hooibouw. 's
Avonds om acht uur zaten ze met kleine oogen.
Het was geen best hooi-jaar, en Jan liep erover te denken of hij voor de winter
genoeg zou hebben - hij had nog al veel vee gekocht. De Weduwe Gerrit Klaassen
was hem niet meegevallen, maar op het Ruigstuk stond goed gras.
Anne Imme had tegen Bet gezegd - dat zij er tegen op kon zien om naar iemand
toe te gaan die een kind had - je had er maar last van. Maar als zij Jannetje een
poosje niet gezien had verlangde zij naar het kleintje, en dan fietste ze op een
namiddag naar Maria's Hoeve.
Heelemaal tevreden voelde zij zich als ze bij Jannetje was - ze merkte niet op dat
het kind er slordig uitzag: groote vieze vlekken op haar hier en daar gescheurd
jurkje. Totdat op een keer Vrouw Kortenhoeven haar en Bet vertelde dat Jannetje
groezelig op haar lijfje, en zonder één volledig-schoon kleedingstuk door Grietje
naar 't Oudeschild te logeeren was gestuurd. ‘En Cornelia Koning het al teuge Jan
seid: Jan geef mee het goed van jelie maar, dan zel ik het wel wasschen en strieken
as Grietje het dan niet doet, want ik kén het niet anzien, zeit ze.’
‘Ze most noodig lest hier over de tafel wrieven en dan na d'r vingers kieke, zeker
of de tafel wel goed afstoft was’, zei Bet.
Nu zag Anne Imme iedere keer de dikke laag stof op Grietje's meubelen, het
korsttoetje van Jannetje, de kleertjes, voor een deel half vuil, gestapeld op een plank
in een kast naast potten en pannen - zij had zin om hier in dit huis alles schoon te
maken en op te ruimen, en Jannetje geregeld frisch te houden.
Op een middag zette zij het kind op het zadel van haar fiets, en liet haar langs de
beharde weg op en neer rijden. ‘Deer komt weer iemand an - nou belt Jannetje:
tingelingeling’. Het kind lachte - al sneller liet Anne Imme de fiets rijden, zij draafde
er naast - Jannetje begon te schateren als het rijwiel weer in snelle beweging ging
- rood werd het heele gezichtje.
Met verward haar, en warm, kwam Anne Imme in de kamer terug. ‘Ik hew Jannetje
op 't zaal zet’.
‘Wil jee heur as 't met mee zoo vort is an De Burg veur nachies hewwe An Imme?’
vroeg Grietje. ‘Jee ken zoo goed met kienders speule’.
‘O ja - dat wil ik wel’.
Toen zij alleen was, op weg naar Den Burg, kon zij enkel daaraan denken: Jannetje
bij haar aan huis. Dit had zij in het vooruitzicht. Ze reed er sneller van.
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Maar toen zij het Vrouw Raven vertelde zei die: ‘Och och An Imme wat fiend ik
het alderliefst van uwe dat uwe 't doen wil - ik hew in de leste tied dan zoo'n last
van duzeligheid, ik had al docht, Cornelia most heur temet maar nemen’.
Anne Imme keek er verwonderd van op dat men er haar voor prees.
Bet was soms de heele dag stil - dan dacht zij eraan dat zij Cornelis Jan verloren
had.
Die zomer nam zij voor de kermis de uitnoodiging van Gerardus Vlaming aan.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

312
Dolle pret maakten zij en de anderen. ‘As ik 't je vroeg zou je dan weer een week
zoo wille?’ vroeg Gerardus op een avond in de kamer. En Bet: ‘wel jajet’. Anne Imme
werd opgewekt en praatte drukker: Bet had nu geen stil verdriet.
Na de feestelijkheden bleef tusschen Bet en Gerardus een losse verkeering
bestaan; als hij 's avonds in de winkel kwam ging zij soms een burgje met hem doen,
en hij zoende haar wel eens. Maar bij de Vlamings bleef Bet nooit lang - Anne Imme
wou zij niet alleen laten.
Bij haar ouders thuis was Anne Imme gewend geweest dat haar moeder, willoos
geworden in haar huwlijksleven, steunde op haar, de brutaler dochter, en dat haar
vader haar alleen bekeef. Nu werd er niet gestampvoet over iets te zoute aardappels,
of over het feit dat 's morgens bij het afwasschen éen kopje vergeten was.
Veel menschen maakten de opmerking dat zij er zoo best begon uit te zien.
Anne Imme en Bet waren dagelijks bezig met alles in hun woning en winkel schoon
te houden; dan stond Anne Imme even met voldoening te kijken naar zoo'n voorwerp
dat weer glom. Naar dat het uitkwam ging een van beiden naar voren wanneer de
schel luidde - Bet had altijd een vriendelijk gezicht; Anne Imme voelde zich soms
tot het uiterste verveeld wanneer een klant niet kon besluiten welke prentbriefkaart,
welk kuifkammetje.... Een paar keer die dag haalde zij 't dan op tegen Bet, hoe lang
díe werk had gehad. Maar zij voelde voldoening wanneer een der rijkeren een duur
stuk had gekocht, of wanneer men bij haar kwam voor een deel der huwelijkscadeau's
voor een bruid. Dan zei ze tegen haar vriendin dat zij daarmee toch zoo in haar
schik was.
Vlug deed zij af wat zij de vorige avond gezien had als bezigheid voor die dag.
En 't meest 's avonds wanneer er op de dag menschen in de winkel waren geweest
die die haar nieuwtjes hadden verteld voelde zij zich evenwichtig voldaan.
Het gebeurde in deze zomer dat Piet Bakelaar, Grietje's neef, een paar maal per
fiets van Oosterend kwam en in Anne Imme's winkel een kleinigheid kocht - dan
bleef hij nog een tijdje voor de toonbank staan praten over het weer en Vrouw
Raven's gezondheid - iedere keer dezelfde vragen en antwoorden. Op een avond
dat Bet hem voorbij geloopen was de winkel uit, zeggend tegen Anne Imme dat zij
dan nu maar heenging naar de jarigheid van haar moeder, vroeg Piet of hij Anne
Imme even spreken mocht - hij had haar iets te zeggen.
Anne Imme liet hem binnen, benieuwd. Zij zaten tegenover elkaar - de tafel
tusschen hen was leeg, de koppiesboel opgeruimd. Hij zei terwijl hij wat schuins
van haar keek: zij kenden elkaar nu al heel lang, hadden mekander eerder nog al
eens bij zijn tante Jannie ontmoet - hij had gedacht als zij het eens samen aanlegden.
Anne Imme werd koud terwijl hij sprak - dan hoorde zij zich zelf op besliste toon
woorden van weigering zeggen. Piet Bakelaar ging gauw.
Toen hij weg was liep Anne Imme door de kamer en de keuken en deed een paar
dingen; ten laatste ging zij zitten naaien. Maar zij kon dat onaangenaam gevoel van
vernederd te wezen niet van zich af krijgen - zíj werd gevraagd om haar geld, van
háar hield geen man.
Met een schichtige glimlach vertelde zij het dadelijk Bet toen die thuis kwam. ‘Zeg
Bet Piet Bakelaar het mee ten huwelijk fraagd - deervoor kwam hee nou zooveul
de leste tied. Ik wil him niet hebben’.
‘Trouw maar niet teuge je zin An Imme’, zei Bet alleen.
Half October, een paar dagen vroeger dan verwacht was, kreeg Anne Imme post
dat Grietje van een zoon was bevallen. 's Middags ging zij heen om Jannetje te
halen.
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Jan Duinker, na de nacht van niet-slapen, had in de keuken in de zorg zitten
dutten, en schrok wakker toen Anne Imme binnen-
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kwam. Zijn moeder schonk thee in, ze staakte haar beweging en haar oogen volgden
Jannetje: ‘denk om de kachel!’ riep ze. Vrouw Raven praatte tegen Anne Imme,
glimlachend met tranen in de oogen.
‘Och och An Imme, wat is dat een blaar van 't hart. Hè 't was dan guster gien
boontje groot doe ze mee dat vertelden dat Jane Illeman 't zoo bedroefd had het ja 't kend zat hillegaar dubbeld, zoo'n groot log kiend is het. Ik hew d'r maar niks
van teuge Grietje seid’.
‘Is 't goed gaan?’ informeerde Anne Imme.
‘Best hoor’.
‘Hoe hiet-i nou?’
‘'t Is een Leonard - na mien man, die hiet Leendert’, zei Vrouw Duinker.
‘Wil uwe 't kleintje sien?’ vroeg Vrouw Raven. ‘Sst - ze sleepe beiemaal’. Ze legde
de vinger op de mond, haar oogjes glinsterden. Op hun teenen liepen zij en Anne
Imme naar de kamer, waar Grietje in de bedstee lag; tegen een andere wand van
het vertrek stond de wieg. Vrouw Raven bracht de gordijntjes van elkaar, en Anne
Imme, voorovergebogen, keek naar het kind.
In de diepte weg haast onder dekentjes lag op het kussen een rood hoofdje.
Vrouw Raven was naar de bedstee gegaan. Anne Imme boog zich verder, en bleef
kijken. Dan gaf zij heel voorzichtig het kind een zoen op het zachte wangetje.
Maar hij werd toch wakker. Zijn tandeloos mondje ging open, in zijn wangen
trokken plooien: met dichtgeknepen oogjes schreeuwde hij. Anne Imme deed zonder
geluid te maken de gordijntjes toe, hopend dat hij weer in slaap zou vallen.
De moeder in de bedstee was wakker geworden. Anne Imme, nog ziende het
kind, feliciteerde met zachte stem Grietje, en kuste haar. ‘Dank je An Imme’, zei
Grietje.
‘Ik hoop dat uwe ok nog es zoo gelukkig zel worre’, zei Vrouw Raven tegen Anne
Imme.
‘Ik hoop 't ook’, zei Anne Imme, de vrouw aanziende. Rustig, vol vertrouwen voelde
zij zich.
Bet en Anne Imme hadden er plezier in dat de kleine Jannetje Kortenhoeven die
avond niet weg hoefde. Zij hadden een ledikantje van Vrouw Keyser geleend, en
dat in de slaapkamer gezet. Anne Imme kleedde Jannetje uit en stopte haar dekens
in, en daarna kwam Tante Bet haar ook goedennacht zeggen.
Toen Anne Imme de volgende morgen was opgestaan knielde zij aan het bedje
- zoo bleef zij zonder zich te bewegen, al kijkend naar het rustig-slapende dikke
bruinverbrande kind - ze glimlachte.
‘Zalle-we je broertje maar meenemen?’ plaagde Bet aan het ontbijt. ‘Ja tante An
Imme zalle-we 't maar doen?’ Jannetje trok een lip. ‘Nee tante, boetje bee vade’.
Hat gebeurde in deze dagen dat Anne Imme, wanneer zij binnenkwam nadat een
klant was weggegaan, even Jannetje hard achternaliep om de tafel, of op schoot
nam - dan begon zij met het kind te spelen, intusschen keek zij telkens op de klok:
de wijzer ging snel.... ‘Als ik om half elf met mijn werk doorga is 't nog vroeg genoeg’,
dacht zij ten slotte. De wijzer was half tien voorbij,... vijf, tien minuten er over.... Bet
kwam binnen en trok door praten en wegloopbewegingen Jannetje's aandacht tot
zich; Anne Imme raakte weer aan haar bezigheid, en werkte een poosje door.
De eerste dagen voelde zij zich 's avonds een oogenblik onrustig - dan zág ze
hoe weinig zij in zoo'n heele dag weer waren opgeschoten. Als verplichting had zij
zich gesteld die week nog de keuken te doen, en haar nieuwe winterblouse af te
maken.
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Maar het kwam bij haar op: als Jannetje weg is hebben wij immers weer niks
anders te doen, wat geeft het eigenlijk of 't wat eerder gebeurt. En daarna stelde zij
volkomen onbezorgd uit.
Ze had een paar spelletjes bedacht, en deed die geregeld over op dezelfde manier
-
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Jannetje vroeg er om, ze noemend met Anne Imme's benamingen - dan tilde tante
haar op onder haar armpjes, en zette haar op haar schoot, al pratend. Zij begon
haar verhaal over houten arkbeesten, die zij in een bepaalde volgorde had opgesteld
- op het laatst kwam Noach en joeg ze een voor een weg: nou de leeuw in zee nou de olifant in zee - ze duikelden naar de grond. Jannetje herhaalde krom pratend
de woorden, en duwde mee met haar handjes een houten dier de tafel af.
Anne Imme en Bet leerden Jannetje aanwijzen wat op de plaatjes van een
prentenboek stond, en de laatste woorden van de versregels invullen. Bet knuffelde
telkens Jannetje - eenmaal bezig met het kind liet zij alles wachten. ‘Is 't gien aardig
pratertje?’ vroeg ze als Jannetje weg was glimlachend aan menschen die zooeven
het kleintje hadden bijgewoond.
Jannetje werd nu netjes in de kleeren gehouden, en Bet of Anne Imme veegden
telkens haar gezicht en handen schoon. ‘Ze kennen Jannetje nou bekijken hoor’,
zei Bet tegen Vrouw Kortenhoeven. ‘'t Begroot mee zoo, as ze nou bee Grietje terug
is ziet ze d'r na een dag of wat weer zoo smerig uut’, herhaalde Anne Imme een
paar keer tegen Bet.
En 's avonds begon ze erover dat Jannetje toch wel vlug was - ze praatte al
zooveel, en de versjes uit het prentenboek kende ze allemaal.
Op een avond, een week of drie nadat Grietje weer haar werk was begonnen te
doen, kwam Vrouw Duinker op Maria's Hoeve. Zij zat voor zich te kijken met gefronst
voorhoofd en opeengesloten lippen - toen Grietje even de kamer uit was begon zij
dadelijk snel sprekend tegen Jan.
‘Nou is Grietje al lang weer goed en nog hewwe jelie Jannetje niet terughaald ik skaam m'n eige veur die meikes - vóel jee dat dan niet’.
De volgende dag fietste Jan naar Den Burg en sprak af dat hij Maandag Jannetje
zou komen halen.
Bet zou voor 't gemak van Jan meerijden naar Maria's Hoeve; Anne Imme
verwachtte een reiziger.
't Wagentje stond klaar; Jan en Bet zaten al. Anne Imme pakte, nu afscheid
nemend, Jannetje op en kuste haar veel malen achtereen: ‘nou dag lief, geef tante
ok maar een soen’. Bet bewoog Jannetje's handje op en neer toen zij met het kind
in de wagen zat: ‘wuif nou maar - zoo - dag tante An Imme’. Jannetje begon al
lachend zelf heel druk te wuiven, dan, toen het karretje wegreed, en zij merkte dat
Anne Imme bleef staan, trok zij een lip en ging huilen.
Anne Imme liep haar winkel door, langzaam, met wat gebogen hoofd, dan bleef
zij staan bij de tafel in 't nu ineens leege en stille woonvertrek. Zij voelde een brok
in de keel. Zoo stond zij een tijd, zonder zich te bewegen.
Nu Jan en Grietje een kind hadden kwam van Grietje's kennissen de een na de
ander naar het kleintje kijken. Ze veronderstelden vragend dat zij 't nu zeker wel
druk had met twee kinderen, en vroegen of Jan niet blij was dat hij er zelf eentje
had - want je mocht nog zoo goed zijn voor het kind van een ander, 't was eigen
niet.
Grietje stemde toe met een lachje: ja 't was een heel handenbinden, weer een
kleintje erbij. Tegen tante Hiltje zei ze op een keer dat zij telkens van haar werk
afliep om naar Jannetje te gaan kijken; ze wou niet dat die de heele dag zonder
toezicht op het land zwalkte.
Jan nam als hij thuis was van zijn winterarbeid vaak zijn zoon uit de wieg en liep
met hem in zijn armen; zijn stem verzachtend zong hij: ‘su..su’, pieperig-hoog klonk
het als nagebootst vrouwengeluid. Als het ventje door de keuken heen moest trok
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hij, vreezend dat het kou zou vatten, aan de ramen om te voelen of ze goed dicht
waren, en hij nam het op zijn schoot als het in de wieg schreeuwen bleef.
(Wordt vervolgd).
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October
door Richard de Cneudt.
Droomende October strooit de stille wegen
vol goudblond loover, dat glimlachend wacht
den vreedgen dood, die ver, in schuchtren zegen,
troostrijk en schoon uit blauwe luchten lacht.
Teer windgesuis waait als een droom mij tegen,
en alle menschen wandlen vroom en zacht,
zwijgend, waar zooveel blijde stemmen zwegen,
dragend berustend, zonder vreugde of klacht,
der moede dagen stervens-bleeke pracht;
de wolken zeilen traag, met veel verzwegen
weemoed, die stil naar verren zomer smacht,
en aan elk twijgsken, goud- en geelbevlagd,
trilt nog wat zonne, die te vlammen tracht,
en ruischt een lied, om eigen stem verlegen....
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Kroniek.
Boekbespreking.
Ina Boudier-Bakker, Bloesem, Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon,
*)
(het jaartal ontbreekt ).
Jeanne Reyneke van Stuwe, Naar het levend Model, De Kinderen van
*)
Huize ter Aar, 2 dln, Amsterdam, L.J. Veen. (het jaartal ontbreekt ).
R. van Genderen Stort, Idealen en Ironieën, Rott., W.L. & J. Brusse. 1912.
A. Jurriaan Zoetmulder, In Retraite, Amsterdam, P.N. van Kampen &
*)
Zoon (het jaartal ontbreekt ).
H. van Loon, Onder één Dak, een bundel vertellingen, 's Gravenhage,
L.A. Dickhoff Jr., 1911.
*)
Dora Musbach, Hechte Banden, Amst, L.J. Veen, (het jaartal ontbreekt ).
Lina Tervooren, Bruidstranen, een Deli-roman. Amsterdam, Scheltens
*)
& Giltay, (het jaartal ontbreekt ).
Het regende!.... Ik meende u deze verklaring schuldig te zijn, trouwe lezer,
standvastige lezeres, die u immers, zonder twijfel, eenigszins verbaasd hebt over
de lengte van bovenstaande titelenreeks. Het regent, het regende, het heeft
geregend.... en het zal waarschijnlijk nog lang regenen, want waarom zou het
ophouden te regenen, nu in-eens, of morgen, of overmorgen? Daar is geen enkele
reden meer voor. Het regent nu eenmaal. Het moet nu maar blijven regenen. Dan
†)
weten wij binnenkort niet beter of dat is nu eenmaal zoo: buiten regent het!
*)

*)

*)

*)

*)

†)

Hoe lang nog, heeren uitgevers, die de belangen der litteraire geschiedenis aan uwe laarzen
te lappen schijnt, hoe lang nog zult ge ons geduld op de proef stellen? Ik waarschuw, er is
een staking op til, een weigering van alle recensenten om langer boeken te bespreken die
geen datum dragen. Er moet een eind aan komen. Het is een ‘grober Unfug’.
Hoe lang nog, heeren uitgevers, die de belangen der litteraire geschiedenis aan uwe laarzen
te lappen schijnt, hoe lang nog zult ge ons geduld op de proef stellen? Ik waarschuw, er is
een staking op til, een weigering van alle recensenten om langer boeken te bespreken die
geen datum dragen. Er moet een eind aan komen. Het is een ‘grober Unfug’.
Hoe lang nog, heeren uitgevers, die de belangen der litteraire geschiedenis aan uwe laarzen
te lappen schijnt, hoe lang nog zult ge ons geduld op de proef stellen? Ik waarschuw, er is
een staking op til, een weigering van alle recensenten om langer boeken te bespreken die
geen datum dragen. Er moet een eind aan komen. Het is een ‘grober Unfug’.
Hoe lang nog, heeren uitgevers, die de belangen der litteraire geschiedenis aan uwe laarzen
te lappen schijnt, hoe lang nog zult ge ons geduld op de proef stellen? Ik waarschuw, er is
een staking op til, een weigering van alle recensenten om langer boeken te bespreken die
geen datum dragen. Er moet een eind aan komen. Het is een ‘grober Unfug’.
Hoe lang nog, heeren uitgevers, die de belangen der litteraire geschiedenis aan uwe laarzen
te lappen schijnt, hoe lang nog zult ge ons geduld op de proef stellen? Ik waarschuw, er is
een staking op til, een weigering van alle recensenten om langer boeken te bespreken die
geen datum dragen. Er moet een eind aan komen. Het is een ‘grober Unfug’.
U zult willen opmerken dat dit woord, buiten, min of meer overbodig is. Toch niet! Ten eerste:
bij de heerschende weersgesteldheid moet men er allen dag op voorbereid zijn: het zal ten
slotte ook binnen gaan regenen. Ten tweede: in Augustus heeft het woord buiten een dubbele
beteekenis; men kan dan buiten zijn en toch binnen. Maar dan ook: álle schrijvers schrijven
zoo. Zoek het maar in de boeken hierboven opgesomd. Bij mevr. Boudier vindt ge misschien
niet dat het buiten regende, maar dan toch wel: ‘Buiten lag de straat in blakende zonnehitte.’
Wat hetzelfde is. Of nog erger. Want het is niet waar, niet natuurgetrouw - tenzij in een
historischen roman!
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Vergiffenis voor deze boutade! Het is anders geenszins mijn gewoonte - dit als
verzachtende omstandigheid - te spreken, laat staan te schrijven, over het weêr!
Maar ditmaal is het mij toch te kras geworden. (Te nat, wil ik zeggen.) Het regent
‘buiten’ - goed! Het regent een week lang - best, gij let er niet op. Maar het regent
door, het regent twee, drie, vier weken - nu begint gij elkander toch veelbeteekenend
aan te kijken!.... Het regent vijf, het regent zes weken, het wordt de zomer van 1912!
Ik zou den filosoof wel eens willen zien, die dan nóg geen woordje over den regen
vallen laat.
Daarenboven, als gezegd, ik meende u een verklaring schuldig te zijn. Gewoonlijk
worden, aan het hoofd van deze rubriek, geen zeven maar slechts één of twee titels
genoemd. Maar.... het regende. En ik las! Wat kan men beter doen - als het regent
- dan lezen, lezer? Ik vraag het met groot vertrouwen aan u, die zelf lezer, die als
't ware de verpersoonlijking van het lezen, die - voor mij althans - niets ànders dan
lezer zijt! (Of lezeres! Wat hetzelfde is.... Vóór de haakjes dichtgaan: misschien
meent hier of daar een lezer, of lezeres, dat hij, of zij, nog wél iets anders voor mij
is dan lezer of lezeres. Mogelijk! Maar daar praten we dan toch hiér niet over, is 't
wel? Nu dan!)
Over die zeven dan! En nu fluks, en kort, want nog slechts 4 pagina's resten te
mijner
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beschikking. (U weet, zoo'n tijdschrift is nét een legkaart, een mozaiek.) Vier pagina's
voor zeven boeken, en daar zijn zeer belangrijke bij! In de eerste plaats Ina
Boudier-Bakkers nieuwe ‘Kinderen’-bundel, door haar met edel-poëtischen zin
B l o e s e m genaamd. Te zeggen dat deze bundel minstens even goed is, even
sterk en fijn, als zijn voorganger, zou al voldoende aankondiging kunnen geacht
worden. Bewonderenswaardig werk van een bewonderenswaardige vrouw. De
kinderziel heeft zij bestudeerd als, misschien, nog niemand vóór haar in de
nederlandsche litteratuur, en dit zonder van ‘studie’ - 't woord op menschen, maar
vooral op kinderen toegepast heeft een min of meer pedantigen klank - ook maar
't geringste te doen blijken. Men twijfelt zelfs nu en dan, is hier nog wel kwestie van
bestudeering: opmerking, vergelijking, doordenking? Is hier niet álles intuïtie of
herinnering? Dat er véél bij is, wat uit oude, bezonken indrukken vlotweg, en in-eens
raak, werd neergeschreven, lijkt mij wel vast te staan. Maar ook tot het schrijven uit
de herinnering behoort een groote mate van aandachtsbepaling, van volle,
overgegeven innigheid van scheppings-vermogen.
Ik zou wel bijna durven volhouden, dat deze nieuwe bundel eigenlijk nog béter is
dan ‘Kinderen’. Sommige psychologische trekjes en vondsten lijken mij kostbaarder
van gehalte. Maar ook: mevrouw Boudier's uitingsmateriaal, haar stijl lijkt mij
vooruitgegaan sinds die, zes jaar oude, vorige verzameling van gelijksoortige
verhaaltjes. Mooi, rijk van klank, ontroerend door de rhytmische gedragenheid,
zooals b.v. mevrouw Bosboom-Toussaint's taal in haar beste momenten, is die van
Ina Boudier-Bakker niet en zal zij ook wel nooit worden. Zij behoort tot de schrijfsters
voor wie de belangstelling in de zielsbewegingen harer sujetten elke andere op een
afstand houdt. Toch is zij, in den loop der werkjaren, zorgvuldiger geworden, van
een ragfijne teederheid van expressie dikwijls, van een soberheid die geenszins die
der armoede (men denke hier vooral niet aan een woordspeling), maar die der
zuivere gevoelsdistinctie is.
Als psychologe deed zij enorme stappen vooruit. Wie daarvan overtuigd wil raken,
leze, voor of na deze werkelijk bloesemende verhaaltjes, den roman ‘Het Beloofde
Land’ nog eens over. 't Is waar dat de vergelijking ietwat onbillijk en niets sterker in
staat is, het innigste, in een vrouwenziel vooral, los en levend en productief te maken
dan het denken aan kinderen.
Daar weet ook Jeanne Reyneke van Stuwe over mee te spreken. Haar ‘N a a r
h e t l e v e n d M o d e l : D e K i n d e r e n v a n H u i z e t e r A a r ’ is een van de
beste ‘romans’ uit de serie ‘Zijden en Keerzijden’, indertijd zoo gelukkig begonnen
met H u i z e t e r A a r zelve. Hoe prettig-luchtig en vlot, hoe geestig dikwijls, hoe
ontroerend hier en daar zijn deze kinderscènetjes uit het groote familiedrama weer
verteld. Leest men, zooals het mij ditmaal overkwam, Jeanne Reyneke van Stuwe
vlak na Ina Boudier dan wordt men wel vaak getroffen door het al te vluchtige, het
niet-geheelwáre, in de dialogen vooral. Die zijn er soms, zooals wij dat in ons
artiesten-slang plegen te noemen, nét éven naast.
‘“Nee, hoor!” zei Adèle dadelijk. Wat wil je toch altijd met je dit zeggen en dat
zeggen. Ik vertel 't alleen, omdat ze zoo b l u f t . Maar ik wil niet, dat je d'r plaagt.
Verbeel-je, dat jij zulke jurken moest dragen, en dan d'r nog mee geplaagd werd
bovendien”. (I, bl. 11)’.
Is dit de taal van een tienjarig meisje? Het is mogelijk, maar ik heb den klank niet
herkend. En zóó is er tamelijk veel in dit boek; de gesprekken der ouderen zijn zelfs
dikwijls nog wat nonchalanter behandeld en schijnen, evenals trouwens hun hier
weergegeven gedachten, somtijds eerder uit het hoofd der schrijfster te komen (der
intelligente schrijfster die sommige dingen ‘toch wel eens zeggen wou’) dan als
vanzelf gerezen te zijn uit de zeer persoonlijke

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

318
naturen van sprekers en spreeksters in ‘Huize ter Aar’. Maar ook de niet
ge-dialogiseerde mededeelingen zijn meermalen rechtaf slordig gesteld. Men behoeft,
dunkt me, nog geen purist te zijn om germanismen als ‘niet alleen dat het dan geen
school gaf’ (hollandsch: dat er dan geen school was, of geen school werd gegeven)
min of meer hartelijk te verfoeien. Ook had menige al te zeer afgesleten, te
gewoon-alledaagsche uitdrukking met geringe moeite door een wat meer attentie
wakkermakende kunnen worden vervangen.
Doch overigens: warme hulde! Dat mevrouw Kloos hier naar het ‘levend model’
werkte, d.w.z. uit haar herinnering opschreef, is wel heel duidelijk. Het zal haar veel
vreugde, maar ook leed gegeven hebben. Van die vreugde is nu zeker een goed
deel vervlogen, maar voor het leed is zij beloond. Het verhaal van kleine Otto's
ziekte, van Adèle's spelen met het jongetje dan vooral, van zijn dood en de daardoor
in het Huis gewekten indruk, er zijn bladzijden bij die een hartelijker woord dan
‘goed’, dan ‘voortreflijk’ zelfs verdienen, die eenvoudig m o o i zijn.
Tusschen Jeanne Reynekes los-oprechte, soms wat praterige, toch altijd elegante
vrijuitheid en R. van Genderen Storts strakgeserreerde ‘houding’ bestaat
overeenkomst en verschil. En deze overeenkomst en dit verschil, ze zijn dezelfde,
die ook tusschen een eenigszins-mondaine, maar zich gemakkelijk bewegende
vrouw - van - distinctie en een wereldsch ‘heer’ bestaan, een heer n.l. die aan zijn
hoog-opgevatte mondaniteit verplicht is de ellebogen dicht bij het lijf en het gelaat
recht te houden, zonder een traan natuurlijk, maar ook zonder een al te natuurlijken
lach of ander teeken van tijdelijke onbeheerschtheid. Zoowel de dames Boudier
Bakker en Reyneke van Stuwe als de heer van Genderen Stort zijn echte schrijvers,
maar voor den heer Stort is ‘het schrijven’ iets ánders dan het voor de genoemde
dames is; de stijl, het uiterlijke - als men wil, maar dit uiterlijke is, gelijk zoo vaak,
symbool van levenshouding - heeft zijn verweg sterkste aandacht. Of hij, op deze
wijze schrijvende, dezelfde diepte van zielsbegrip nadert als Ina Boudier, dezelfde
teederheid van levensaanraking als Jeanne Reyneke? Ik weet het nog niet.... In dit
zijn eerste boek worden eigenlijk pas een zeer beperkt getal menschfiguren
opgevoerd, ja, als men goed kijkt, misschien nog niet veel meer dan 's heeren Storts
eigene, eenigszins dandieuse, maar toch gemoedsvolle persoonlijkheid. Deze
schrijver is een zeer moderne dandy, d.w.z. een dandy, die wel weet, dat het
tegenwoordig niet meer alleen gaat om geniaal-gevonden en uitgevoerde
kleedingstukken, noch zelfs om de loutere smaak voor en de kennis van het schoone
en exquise, maar dat men heden-ten-dage, om zelfs in hoog-dandieuse kringen
niet voor leeg, fattig, en min of meer belachelijk te worden versleten, bij den (wel
alles-behalve dandieusen) filosoof Bolland in de leer der ‘zuivere rede’ moet zijn
geweest en.... over 't algemeen dient te hebben bewezen eenig zuiver intellectueel
recht te hebben op een superieure pose. Een dandy? Er zijn meer kunstenaars,
zoowel nu als vroeger, die het trachtten te zijn, maar gaat het hun wel altijd volkomen
natuurlijk af, komt de goeie, gevoelige kerel, de man van hart, die ieder écht
kunstenaar toch is, niet ondanks alles te voorschijn? Twee van de beste verhaaltjes
in den bundel van Stort zijn ‘Een Misdeelde’ en ‘De Tanden’. Beide zijn ze met
eenige deftige strakte verteld. Maar beide leven hun werkelijk innig leven door
menschelijkheid, medelijden, teeder en zacht gevoel.... O! Ik mag haar eigenlijk wel,
deze manier van trachten het overgroote - misschien soms wat weeke? - gevoel
verborgen te houden, en zich zeer voorbedachtelijk gansch anders voor te doen
dan men is. Al vind ik haar ook.... wat jongensachtig. Later.... och later lacht
misschien Van Genderen Stort zelf om zijn overgroote gewichtigheid - waarmede
hij zich, niettemin, ook nu al wel 'n enkele maal, had mogen plagen of voor-de-mal
houden, zelfs
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ten aanschouwe der vulgaire menigte....
Behalve de reeds genoemde twee bevat de bundel: ‘Een Roman’ - een prozastuk
met veel goeds en zelfs moois, waarvan het alleen jammer is dat het niet werkelijk
tot een roman werd uitgewerkt - ‘Het Bedrog’, te fragmentarisch en te weinig klaar,
maar met bizondere psychologische opmerkingen, ‘Een Idealist’, gave en goede
novelle, ‘Zomer’, wat jongensachtig van weelderige fantasie, maar knap gedaan,
‘Het Vest’, zeer zuiver, het allerfijnste dezer verhalen, en ten slotte ‘Tobias Peppel’
- dat misschien beter weggelaten ware, geboren als het is, niet uit liefde, gelijk al
het werkelijk goede in litteratuur, maar uit wrokkigen haat van zeer persoonlijken
aard. Een persifflage, meer niet. Jammer dat de overigens zoo verheugend-goede
bundel juist hiermee moest eindigen.
Hoe knap ook, hoe litterair voortreflijk zelfs, vele bladzijden dezer I d e a l e n en
I r o n i e ë n genoemd mogen worden, een verfrissching is het, na van Storts verfijnde
figuren te hebben afscheid genomen, aanvankelijk niet zonder eenig regret, om 't
verschil in distinctie, maar meer en meer bekoord door de straling van jeugd en
gezondheid, kennis te maken - of de kennis te hernieuwen - met Jaap en David en
hun oom den pastoor, in Zoetmulders I n R e - R e t r a i t e . Ik zal zéér kort zijn over
dit boek. De aanprijzing, zij het nog zoo stevig geargumenteerd, van werk dat voor
het eerst in de kolommen van ons eigen tijdschrift werd gepubliceerd, riekt altijd een
weinig naar.... enfin! Toch ligt er niet de minste verdienste in, voor een geoefend
litterator als uw dienstwillige dienaar zich nu langzamerhand wel heeten mag, bij
eerste lezing te ontdekken dat dit frisch romannetje een werk van groote belofte,
zijn jonge schrijver een geboren en futtig artiest is. De hartelijke echtheid van deze
schriftuur brengt u tranen in de oogen, tranen van ontroering, nog meer misschien
door de open trouwhartigheid des schrijvers gewekt, dan door het liefdeleed van
zijn jeugdigen held - waarom men zich immers waarlijk niet al te ongerust behoeft
te maken. Zoo het waar is dat katten altijd op hun pooten te land komen, a fortiori
kan men dat vermoeden bij zoo eenvoudige en levensvolle kerels als Jaap - en als
A. Jurriaan Zoetmulder, die wel niet juist dezelfde zijn zal als Jaap, maar een even
jong, naïef artiest dan toch. Heil zij zijn verdere dagen! Hij moet maar dikwijls ‘in
retraite’ gaan.
O mocht ik op dezelfde wijze, d.w.z. met evenveel lust en genegenheid, kunnen
schrijven over het dunne boekje, dat ‘O n d e r é é n D a k heet en geschreven is
door H. van Loon. Als een waarschuwing volgt de oproeping dezer bijna met
meedoogen aandoende schrijversfiguur op die van Zoetmulders zonnig-jonge
gestalte. Hoe veel heeft indertijd ook H. van Loon beloofd! Hij schreef toen in ‘De
Kroniek’, in Tak's Kroniek, en was student te Leiden. Zenuwachtig leek hij ons te
zijn, toen al, verward en onbeheerscht van uiting daardoor soms, maar jong, geestig,
gevoelvol - een man der toekomst! En lees nu dit boekje. ‘Een bundel vertellingen’
heeft hij het genoemd, maar lijkt 't niet of alle talent van rustig, echt vertellen hem
vreemd is, of vergaan? Psychologisch inzicht, een soms wonderlijk precies, nerveus
aanvoelen van stemming, geest, situatie, hij bezit het nog, en het is een kostbare
eigenschap, maar.... what shall he do with it? Hij vermag niet zijn gedachten te
ordenen, ze rustig en eenvoudig - of, voor mijn part óneenvoudig, maar dan toch
duidelijk, klaar, krachtig en suggestief te uiten. De lezing van zijn werk doet u aan
als het gesprek met iemand die letterlijk niet stil kan zitten van zenuwachtigheid,
pijnlijk, vermoeiend. Ik geloof dat hij wel gaarne voor cynisch, ietwat duivelachtig
cynisch, wereldwijs en menschenhatend zou willen gehouden worden. Maar hij is
zoo kinderlijk-onhandig, zoo schutterig (laat ons het w o o r d zien te houden!) in zijn
al te levendige mouvemen-
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ten - dat, ja waarachtig, dat wij bezorgd worden onder het lezen, niet voor al die
menschen in 't boekje, want wij kennen ze eigenlijk nauwelijks (en 't zijn ook
meerendeels maar vage gestalten), maar voor den schrijver zelf die met ze springt
en dolt. Klaarheid en rust zijn niet te koop - anders zou het den heer Van Loon
geraden zijn er zijn dierbaarste spaarduiten - s'il y en a - met vertrouwen aan te
verkwisten. Wie weet of er dan nog niet wat terecht kwam van de schrijversgaven
hem door moeder natuur toebedeeld: de gave der opmerking, der menschen-, vooral
vrouwenkennis en stellig nog andere, waarvan althans de laatste en langste z.g.
vertelling van dezen bundel: ‘Tweede Jeugd’ zeer duidelijke sporen toont.
Het talent des heeren Van Loon doet mij aan als een fijne, wonderlijk ingewikkelde
machinerie, misschien geniaal gevonden, maar die door een klein mankement belet
wordt behoorlijk werk te verrichten. Of dat ‘klein mankement’ echter ooit hersteld
zal kunnen worden? Aan hersens en zenuwen laat zich, helaas, op gevorderden
leeftijd, niet veel meer peuteren en veranderen....
H e c h t e B a n d e n van Dora Musbach. Bij het lezen van dit zonderling onnoozel
product heb ik weer eens bedacht hoe gering toch blijkbaar de invloed is der
voortreflijkste lectuur op smaak en inzicht van sommige
buiten-de-litteratuur-staanden. De heer L.J. Veen geeft Stijn Streuvels uit. Geen
twijfel dus of de heer L.J. Veen heeft Streuvels gelezen, meermalen gelezen. Hoe
is het dan mogelijk, vroeg ik mij, dat zijn litterair oordeel niet althans voldoende
ontwikkeld is, om hem de uitgaaf van een insipide prul, als dit boekje van mejuffrouw
Musbach met klem te doen weigeren? Of meende hij soms in deze ‘Hechte Banden’
een fondsartikel te bezitten, dat wel geen litterair, maar een misschien des te grooter
commercieel succes beleven zou? Maar daarvoor zou men dan toch bij het ‘groote
publiek’ tot zeker excessen van onnoozelheid moeten besluiten, die totnogtoe niet
met reden te onderstellen waren. Ik zie heusch geen kans, in dit kort bestek, en
vind het ook niet de moeite waard, u de absolute nietswaardigheid van dit z.g.
romannetje, de totale onmacht der schrijfster met de stukken aan te toonen. Het is
altijd wel verleidelijk iets mals te citeeren, en dan wat met den lezer te lachen om
zulke citaten, maar.... nu, dát dan weer eens een andere maal - want ik wil met u
wedden dat Dora Musbach's schoon product niet het laatste van zijn genre blijken
zal! Is er wel iets zoo onuitroerbaar in de wereld als de menschelijke bêtise en haar
zelfverblindheid?
Toen ik eindelijk - mijn zevende boek! - Lina Tervooren's B r u i d s t r a n e n begon
te lezen, meende ik aanvankelijk ook in dit geval.... neen, toch niét met zoo iets
voddigs als ‘Hechte Banden’ - want hier was tenminste dadelijk een verstandig
pratend mensch aan 't woord - maar dan toch met een dier vele damesbedenkseltjes
te maken te hebben, die jaarlijks komen en verdwijnen, zonder eenig ander spoor
achter te laten, dan misschien van inkt en cijfers op de rekening van een paar
leesgezelschappen. Maar dat viel nu eens mee, gelukkig! B r u i d s t r a n e n is geen
kunst nog, geen litteratuur, maar de schrijfster wel iemand om 'n beetje op te blijven
letten, daar kon - als zij leeren wil - op den duur misschien wel eens een heuschelijk
auteur uit groeien. In dit, zonder eenige pretensie, werkelijk sober, - helaas wel eens
op 't al te vlakke af - blijkbaar vlot en vlug neergepende boekje, worden leukweg
allerlei opmerkingen gemaakt die menschkundig-juist, mild-menschelijk, die inderdaad
- ook uit zuiver litterair oogpunt - ‘aardig’ genoemd mogen worden. B r u i d s t r a n e n
moge geen kunstwerk zijn, het leesbaar product van een lieve, verstandige vrouw
is het zonder twijfel. En is dat eigenlijk al niet een kennismaking die de moeite waard
is?
H.R.
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TWEE BIDMATTEN UIT DE ANAMBAS EILANDEN.

J.E. Jasper. De Inlandsche Kunstnijverheid in Nederlandsch Indië. I.
Het Vlechtwerk. Mouton, 's Gravenhage.
Er wordt in den laatsten tijd veel gesproken en geschreven over kunstnijverheid,
zoowel over die in ons land als elders, en steeds wordt ze van de min of meer
uiterlijke zijde bezien. Men verdiept zich in het aesthetisch schoon van den vorm,
van de versiering, niet geheel ten onrechte (en misschien ook als een soort reactie
op den tijd van twintig jaren terug toen men uitsluitend de constructieve waarde in
een kunstnijverheids-voortbrengsel wist te waardeeren) maar die belangstelling
voor de lijn en de ornamentatie, ze doet wel eens vergeten, dat deze zeer nauw
verband moeten houden met de makelij der dingen zelf.
Hieruit volgt niet dat de constructievormen louter als versierende deelen moeten
optreden, maar wel dat er tusschen het materiaal, de eigendommelijke bewerking
ervan en de versieringen een zekere eenheid zal behooren te bestaan. Niet
duidelijker kan men dit aantoonen dan zooals thans de heer Jasper het voor
Nederlandsch-Indische kunstnijverheid doet, n.l. door, telken male in een afzonderlijk
deel, één bepaalden kunsttechniek te bespreken en hiervan na te gaan: de gebruikte
grondstoffen, de werkwijzen, de toepassingen, de versieringen, de beteekenis der
patronen enz., enz.
Op die wijze alleen toch krijgt men een helder inzicht in een of ander vak, begrijpt
men zoo'n vak beter, en beseft het hoe en waarom van verschillende vormen en
versieringen. De aard van het materiaal brengt alreeds een bepaalde werkwijze
mede, het gebruik van een voorwerp teekent in hoofdzaak den grondvorm, en heeft
in niet geringe mate invloed op de versiering. Zoo moet het tenminste zijn, wil een
voorwerp goed zijn, bruikbaar en aangenaam voor het oog. Nu is het wel opvallend,
dat, om deze voorwaarden in een gebruiksvoorwerp nog vereenigd te vinden, wij
het best doen, te zien naar het werk van hen, die niet direct met de nieuwste
productie-middelen in aanraking zijn geweest; te gaan naar die
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streken, waar zoowel het vernuft der machines, als groote bestellingen voor de
handelsmarkt nog onbekend zijn, en.... waar onder het volk zelf nog een zin voor
schoonheid leeft. Dáár kunnen wij dan nog aantreffen de kunstnijverheid die in
volkskunst haar oorsprong vond, die nog tradities heeft zuiver gehouden, die, al zal
verval merkbaar zijn, toch nog verre boven het maakwerk der groote steden-centra
gebleven is.
Onze koloniën zijn in dit opzicht nog voortreffelijke vindplaatsen, en al zullen de
bewerkingen der materialen, helaas, dank zij invoer van kleurstoffen,
gereedschappen, machines, niet meer de ongereptheid hebben van weleer, toch
wordt er nog gevlochten, geweven, gebatikt, metaal uit de hand bewerkt enz., enz.

EEN SALIPI (SIRIKZAK) VAN PADANG LAWAS, à JOUR GEWERKT, TEGEN EEN ACHTERGROND VAN
GEKLEURD KATOEN. (WORDT ALS HUWELIJKSGIFT GEBRUIKT).

Om dit alles, dat misschien over een aantal jaren, zoo niet krachtig ingegrepen
werd, ook dáár tot het verleden zou behooren, vast te leggen, was het noodig na
te gaan wat nog bestond, ieder vak van uit den grond af te bestudeeren en de
gegevens hierover bij een te brengen. Dit nu heeft de heer J.E. Jasper gedaan en
thans ligt als eerste deel der serie voor ons, een lijvig boekdeel geheel gewijd aan
‘Het vlechtwerk’.
Het is een omvangrijken arbeid geweest, maar die ten einde is gebracht met een
zorg en nauwgezetheid, waar wij respect voor moeten hebben. Doch het is meer
dan een zuiver wetenschappelijk werk; de man die dit schreef, voelde voor zijn
onderwerp, voor de kunst in Nederlandsch-Indië. Hij ziet de schoonheid in de meest
simpele gevlochten mandjes, en matjes, waardeert de logische bouw van vorm, van
de versieringen die geheel uit het karakter der vlechtslagen volgen, en daarbij is hij
zaakrijk, technisch juist tot in de kleinste finesses.
Laat ik u even een vluchtig overzicht geven.
Na een korte inleiding, waarin de schrijver vooral doet uitkomen dat èn om de
artisticiteit èn om de mooie technieken het vlechtwerk belangstelling verdient, volgt
een hoofdstuk over de vlechtmaterialen: bamboe, rotan, bladeren van palmen,
pandanen, enz., grassoorten, biezen, bastsoorten, nerven en vezels. Ieder dezer
grondstoffen ondergaat een aparte bewerking vóór ze bruikbaar is, en ieder materiaal
heeft haar eigene vlechtwijze: de eenslag, de twee- en drieslag, de patroonvlechting,
de drierichtingsmethode, de vierrichtingsmethode, de rondbuig-, de
omslingeringsmethode enz. enz. Met tal van, door den Indischen medewerker Mas
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Pirngadie uiterst minutieus geteekende voorbeelden, worden deze verschillende
werkwijzen toegelicht.
Ook de kleur-middelen der grondstoffen vereischen afzonderlijk de aandacht, en
zijn wij zoodoende in de techniek volkomen ingewijd dan volgen de toepassingen
der vlechtkunst, die wij in Indië nog in zeer ruime mate kunnen vinden.
Van af de omheiningen der huizen, tot
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allerhande huisraad, hoofddeksels, speelgoed wordt in vlechtwerk uitgevoerd.
Vooral de matten, zoowel de opengewerkte als die met kleurige patronen zijn uit
technisch en artistiek oogpunt bijzonder belangwekkend. Een verdeeling van het
vlak als bij de opengewerkte zitmatten bijv. is voortreffelijk en kan menig Europeesch
sierder tot voorbeeld strekken; en dan die doozen, verschillend van vorm, naar mate
zij een andere bestemming hebben. Nu eens zijn ze vast in elkaar gevlochten als
de Singaparnasche, dan weer losser en van een eigenaardigen bouw als de manden
uit Celebes, maar haast altijd zijn ze aardig van vorm, prettig van kleur en stof. De
dingen zijn ‘iets’ geworden dat de moeite waard is om naar te zien, wat men
bezwaarlijk van veel Europeesch huisraad kan getuigen.
Daarom zou ik onze nijverheidskunstenaren ook willen aanraden, kijkt toch vooral
eens in de Ethnografische Musea; daar vindt gij nog zooveel ‘gebruikskunst’ dat praktisch en doelmatig is, logisch van bewerking, en soms o zoo fijn van kleur, van
vorm, van techniek.
De heer Jasper laat ons als het ware met zijn boek een enkele afdeeling uit zoo'n
Ethnografisch Museum zien, en dan bemerken wij pas wat een variatie alleen reeds
in dat vlechtwerk, in de patronen zoowel als in de vlechtingen te vinden is. Dat bij
den inlander daarenboven die patronen beteekenis hebben, verschillende namen
dragen, soms verband houden met godsdienstige gebruiken, dat verhoogt er m.i.
de waarde nog van, in zoo verre dat wij er uit leeren hoe zijn werk geheel verband
houdt met zijn innerlijk leven, en zijn sierkunst niet slechts een vinding is van vernuft.
Moge het uitgangspunt van dit werk dan ook zijn, een geschiedenis te schrijven van
de Inlandsche kunsttechnieken, in nog ruimer gedachtekring lijkt mij des heeren
Jaspers voortreffelijke studie van belang, daar zij doet zien wat met dit simpele
materiaal als bamboe, biezen, vezels, grassen etc. te bereiken is, wanneer de hand
geleid wordt door een schoonheidlievende geest als die van den inlander.
En als daar later zullen verschijnen, zooals de schrijver mij mededeeide, boeken
over weefkunst, metaalbewerking, houtbewerking, batikken, dan zal niet alleen de
ethnograaf hier mede gebaat zijn, maar wel degelijk ook onze kunstnijvere, die van
den inlander nog heel wat leeren kan.
R.W.P. JR.

Juste Suttermans, Peintre des Médicis - par Pierre Bautier (Collection
des Grands Artistes des Pays-Bas.) Librairie G. van Oest & Co.,
Bruxelles.
Een biografie van een Belgisch schilder, hofschilder der Medicis. Of eigenlijk maar
nauwelijks zijn biografie, - want veel is er niet van hem te vertellen dan dat hij, in de
gunst en onder de hoede van dit voorname Florentijnsche vorstengeslacht - in de
slagschaduw van hun groot huis veilig en verholen, kalmpjes leefde en een reeks
mooie portretten schilderde. Zooveel te meer vertelt het boek, zij het ook quasi zoo
en passant, van de Maecenas-familie zelf.
Toen Suttermans in Florence kwam, schreef men al 1620 - en dus was het geslacht
Medicis eigenlijk al aan het aftakelen. De laatste groote was Cosimo I geweest, die
o.a. den erfvijanden van het huis, de Strozzi, voor goed den kop had ingedrukt, wat
misschien achteraf slecht van hem gezien was, want het is niet onmogelijk dat zoo'n
veete voor die geduchte Italiaansche geslachten een soort modus-vivendi is geweest.
Na den val van de concurrenten hebben de Medicis dunkt me, nooit meer heelemaal
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op dreef kunnen komen, ze waren onthuis, gedesoeuvreerd, niet meer de ouden.
De prikkel ontbrak denk ik....?
Hoe dan ook, het was het rechte niet meer. De regeerende Medicis was geen
onsterfelijke, schitterende Lorenzo, die een grafmonument van Michel Angelo
verdiende in het oog
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van al wie hem niet met geweld zien wil door Savonarola's bril, - boetpredikers zijn
wel meer bijziende. Het was Cosimo II de ziekelijke, daarna Ferdinand II, een tamelijk
flink exemplaar, en eindelijk Cosimo III, een vrij algemeen voor het lapje gehouden
ijdeltuit, die zijn heele leven om den vorstelijken titel soebatte en in godsnaam zijn
zin kreeg. Die Medicis! Er is toch nog een schijnsel van fantastische heerlijkheid
om het hoofd van deze Florentijnsche bankiers, diplomaten, veldheeren en vorsten.
Het is een betrekkelijk fatsoenlijke naam ook, veel respectabeler dan Borgia
bijvoorbeeld, minder gecompromitteerd door dolk en giftbeker of door de opera, al was Catharina stellig een kwaad wijf.
De Suttermans' waren overigens ook een dynastie, een schildersdynastie, zooals
de Pourbussen, de Coninxloo's, de Breughels en zoo vele anderen. De naam wordt
zelfs op ettelijke manieren gespeld: Susterman, Suttermann, Setterman, Sitterman,
Sustermans, Suttermans, Citermans, Subtermans, ad libitum - Ook aan dien rijkdom
van spelwijzen is een geurtje van distinctie. Van de vele broers van Justus of Joost,
die eveneens schilderden, weten we overigens weinig. Hij zelf - zijn portret door
Antonie van Dijck is als frontispice van het boek afgedrukt - was een tijdgenoot, een
waardig tijdgenoot van dezen gratieuzen schilder; sommige van zijn werken zijn
zelfs met die van den meester verward, en één beeltenis, die van den jongen Prins
Waldemar Christiaan van Denemarken, is een meesterstuk; zelden werd de
bloeiende jeugd zoo teeder en tegelijk zoo vol karakter weergegeven! Een enkel
maal, zooals hier, reikt de bescheiden Sutterman over het hoofd van Jonker van
Dijck - - - Velasquez de princelijke hand.
Justus of Joost Suttermans (1597-1681) was leerling geweest van Willem de Vos
en François Pourbus II. Hij sleet een ‘monotoon’, wat hier als elders zeggen wil: een
gelukkig leven aan het hof der Medicis, waar hij, op de gebruikelijke Italiaansche
reis, was blijven hangen. Door de hertogen - dat was hun titel - van Florentiën
beschermd en begunstigd tot met vrij wonen in een vleugel van het paleis toe, wist
hij nochtans door zijn beminnelijk karakter den nijd der hovelingen te ontgaan.
Bezien wij de galerij zijner portretten, dan leeren wij in hem den intelligenten
portrettist bewonderen, met den zin voor statieuse pose, van een Van Dijck. Zijn
mansportretten lijken me over het algemeen van een kloeker typeering dan die van
de vrouwen, die een zekere slappe vleezigheid hebben, en met een melancholiek
lachje rijzen uit haast al te zwoel geplooide draperieën. Dat van Cardinaal Carlo de
Medicis is stevig, gul in al zijn weelde van kleur, een scherpen, energieken kop toont
Leopold, ook Cardinaal, de beschermer van Gallilei. Daarna raakt het geslacht
duidelijk aan den moreelen sukkel.
Van Gallilei zelf schilderde Suttermans een zeer levendig portret, een ander,
geestig, vlot gedaan, is dat van den Commandant eener Toscaansche galei, Elia,
een krijgshaftig bon-vivant, met genoegelijk-rozen zwamneus en pittige glundere
oogjes. Een merkwaardigheid is het conterfeitsel van den Jezuiet Pandolfo Ricacoli,
die in een reuk van heiligheid stond, tot hij betrapt werd op infame
verleidingsmanoeuvres, en door de Inquisitie vervolgd, levenslang kreeg. Deze
sinjeur met zijn listig gezicht was geconterfeit met een crucifix achter en een open
bijbel vóór zich, maar na het zedenschandaal, kwam er een opschriftje bij, met de
vermelding van zijn wandaden, en op het bijbelblad kwam een andere tekst te staan,
nu met doemwoorden tegen huichelaars. Voor den gelaatwichelaar die in ons steekt
een interessant probleem of men het op dien kerel zou begrepen hebben, ook zonder
het caligrafische zondenregister en den onvriendelijken nieuwen tekst.... Er is ook
een juridische kant aan deze kwestie, door geen auteurswet, meen ik,
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opgelost - misschien omdat de maatregel in onbruik is geraakt, gelukkig, want wie
zou de kans willen loopen, zijn doopceel eenigen tijd na dato in cierlijke letterteekens
op zijn portret voor het nageslacht te zien

KARDINAAL CARLO DE MEDICIS, DOOR JOOST SUTTERMANS.

gelicht? De opdrachten met zulk een risico zouden eerst recht schaarsch worden.
Wat de Medicis betreft, al konden ze niet bogen op zoo iets als de Habsburger
onderlip, een geprononceerd type, al verslapte het later, hadden ze, dunkt me,
evenzeer, en hun groote donkere ietwat bolle oogen kijken u van verschillende
bladzijden van dit boek met zekere vasthoudendheid aan.
Een goed schilder, met die gave voor het doordringen in het wezen zijner modellen,
die de portretschilder behoeft, was Suttermans stellig, en was hij al eenigszins
onderworpen aan zekere mondaine manier, het was dan ook de meest smaakvolle
manier die ooit een hoofsche hofschilderkunst kenmerkte.
C.V.
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Bezoek te Brussel aan Maurits Niekerk.
Een karakteristiek van Brussel door Rodin. Ik dank haar aan August Vermeylen. In
diens studeerkamer aan den Dieweg, waar men het schoone uitzicht heeft op de
boschjes van Verrewinkel en de heuvelenreeks met Linkebeek, bewonderde ik twee
teekeningen van Rodin, een geschenk aan den Belgischen schrijver en kunstkenner;
en toen vertelde Vermeylen dat ‘woord’ van den meester: ‘Brussel is een stad bij
het Zoniënbosch’.
Het erlangt beteekenis, wanneer men iets weet van Rodin's bestaan hier. Moeilijk
was dat, want.... ondergeschikt, hij werkte als p r a t i c i e n bij een beeldhouwer, in
bijna mechanischen arbeid, dag op dag; en de harde regelmaat van dit
broedverdienen werd enkel verbroken met den Zondag - rustdag, vrije levensdag!
wanneer hij naar buiten toog, het Bosch in, met haar, die nog is Madame Rodin.
Jonge liefde, jonge vrijheid - en de weelde van buiten, van bosch. Zóó forsch was
deze vreugdereactie, dat het Zoniënbosch in het besef van den beeldhouwer iets
is geworden en gebleven van geweldige schoonheid, en hij, veel later, verzekerd
heeft, dáár in het Zoniënbosch bij Brussel, geleerd te hebben, levende vormen te
zien....
Ook Maurits Niekerk woont bij het bosch. Hij leidt er zijn, wel vrije, leven van
werken, in een nieuwe, open wijk van Brussel, Avenue Solbosch. En zooals Rodin
in de bosschen, zoo leerde hij in dit wijdgebouwde, hoog gelegen stadsgedeelte,
met licht alom, met telkens verrassende vergezichten, zacht, teer-blauw, badend in
licht, de schoonheid van het licht kennen en een afschuw krijgen van de bedompte
binnenhuis-atmosfeer.

DE PENDULE, NAAR SCHILDERIJ VAN MAURITS NIEKERK.

De schilder leidt mij zijn huis binnen. Door een breede gang van het sous-terrain,
met kisten voor de verpakking, langs trappen en portalen met oude kasten, door
kamers met gedempt licht, vol oude dingen, vol schilderijen, vol bloemen, frisch,
verlept, verdroogd, kasten en schoorsteenen vol porceleinen en steenen potjes,
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kopjes, borden, beeldjes; hier een koket dansend dametje, 't scheeve hoedje op de
hooge poederpruik, 't bestrookte rokje hoog optippend boven 't fijne beentje; daar
een Japansch afgedsbeeldje, peinzend het wijze hoofd om de glazen pendule-coupe
heen stekend als waakte het over de uren die gaan. Kamers met groote serreramen,
die uitzicht hebben over een honderdtuinenruime vlakte, omsingeld door een
huizenrij, dofrood bedaakt, het een tegen het ander aan gebouwd; een vlakte, open
gelegen, zonder hooge boomen, ver uitgestrekt in grijze atmosfeer, onder den wijden
hemel.
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In deze kamers, maar het meest in deze serres, twee boven elkander, ontstaan
Niekerk's blondlichte doeken. Hier onder de gestage impressie van dit alles
omvademend licht, is het wel niet anders mogelijk, dan te schilderen, zooals hij doet,
licht, vóór alles licht, licht op al de kleuren, de bloemen, de doeken, de tapijten, licht
dat glimt op het glazuur van de beeldjes en pulletjes, weerkaatsend in den spiegel;
licht dat zeeft door de vitrage gordijnen over het naakt, dat hier poseert, glanzend
als in verrukking over het roze gezond jonge lichaam. Hier, bij de bloementouffen,
die jubelen hun gloeiend rood, hun diep paars en purper, welker wit en rose één
wordt met het licht, één met de zonnevlekken die er achter en er om scheren. En
boven, een verdieping hooger, de groote hooge ruimte, het atelier, dat de bergplaats
is van al de ramen, doeken, lijsten die er als rommel opgeborgen staan tegen de
muren, waar de schilder niet werkt, omdat er de groote binnenruimte-atmosfeer
heerscht, die hij haat, omdat het er geheimzinnig donkert in de hoeken; hier staan,
onder het groote, schuine dakraamlicht, zijn laatste werken, die weldra gereed zullen
zijn om ter expositie gezonden te worden.
In een hoek staat op een ezel een groot doek, een liggend naakt. Op een witte
zachte divan met witte kussens ligt het roze blonde naakt met het donkere haar,
omfloerst door licht, tegen het lichte bebloemde behang, boven het lichte kleurige
tapijt, 't donzige licht langs het gezichtje glijdend, langs de tengere schouders, de
fijne vaste borsten. In rustige houding ligt het, één arm omhoog onder 't donkere
kopje en de andere in rust langs het lichaam; een dijbeen wat opgeheven en daarvóór
links op het doek, op een met licht kleed bedekte tafel, liggen lichte kleeren en staan
in vazen en pullen veelkleurige bloemen; rood en paars, maar alles dof, alleen
domineerend een enkel sterk geel nootje van een gele scholsia, een donkere toon
op den voorgrond van een zwarte sjaal en bordeauxroode bloemen en een donkere
schoorsteenzuil, waarachter alles in blond lichtende

STILLEVEN, NAAR SCHILDERIJ VAN MAURITS NIEKERK.

ruimte wijkt. 't Geheele doek is één teer licht kleurwaas; daarbij zoo solide; 't lichaam
omfloerst door licht, heeft niets aan plastiek verloren. En al dit lichtzeefsel, deze
plastische schoonheid, is eenvoudig, zonder buitensporig middel, bereikt; 't is
geschilderd in volkomen overgave aan de schoonheid der vizie.
Om dit groote doek heen staan de bloemstillevens: scholsia's en klaprozen,
uitspreidend hun teere, veerlichte kopjes aan ragge stengels, uitspreidend hun
kleurschoon in volle lichtheid tegen de vitrage, waarachter de wijde tuin ligt. Gedempt
waast het zonlicht op het witte tafelvlak, om het Japansche bord met roode aardbeiën,
een glanzende zonnevlek hier en daar plekkend.
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En een ander, kleiner, met de groote touffe felroode en oranje renonkels, zoo
even, los, ongeposeerd over de porceleinen schaal hangend, in welker binnenrand
een sterk glimlicht glanst. En vlak er achter
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en er naast een turkooizen vaasje en een teer Chineesch porceleinen met blauwe
bloemen, alleen daar staand als tegenstelling van de kleuren tegen 't felle geel en
rood, dat schittert in dit lichte doekje.
Weer een ander schilderij geeft een hoekje van de tafel, roomkleurig wit servies
met fruit en bloemen, van een witheid, lichtendwarm. En daarnaast een grooter, 't
geheele doek gevuld met blauwe bloemen, die, hun eigen aard verloren, geheel
zijn opgelost in licht, dat achter door het vitrageraam zeeft. Weer een, in zilvergrijze
lichtheid, witte en roze picenen, verre huizen en boomen er achter, als een gobelin
zoo vlak gehouden, als doorweven met licht. En met zoo weinig is dit alles krachtig
uitgedrukt.
Een schets van een groot naakt, een badend meisje tegen 't licht gezeten met
den tuin achter door het raam; vóór haar de zinken badkuip, waarin de voeten rusten.
't Geheele doek in blauw blonden toon tegen 't roze naakt. Soepel de beweging,
slank en lenig de vormen in het al omtintelende licht. Er is een groote rust in al dit
werk en een frischheid van onaangeroerde verf, alleen hier en daar met het
tempermes even glad gestreken.
Achter in een donker hoekje van het atelier zit de schilder, een blauwe rook dampt
van zijn sigaar en met zijn zachte kalme stem zit hij rustig te vertellen, hoe hij zijn
doeken prepareert; hoe hij al wat licht is op nieuw doek maakt, hoe hij het groote
naakt, dat in den hoek staat, in één dag schilderde, hoe hij 's avonds zijn werk naar
den kelder sleept, waar het nat moet blijven. Hoe hij een groot stadsgezicht van de
beurs, dat tegen den muur aan staat, al wel honderd maal heeft overgeschilderd
en het maar niet krijgen kan. ‘Ik kan niet uit me hoofd werken’, zegt hij, ‘'k moet 't
voor me hebben, wat ik doe, 'k moet me over kunnen geven aan wat mijn oogen
zien, en daarom ook teeken ik mijn naakt altijd eerst heel serieus, anders zou ik er
me onder het schilderen in verliezen, want dan geef ik me geheel over aan kleur
en licht’. En opstaande, wees hij een groot naakt, waar hij aan bezig was, een
staande figuur, opwippend om in een hoog gehangen spiegel te zien. Een klein
stukje van den ronden spiegel komt uit de lijst, daarin weerschijnt het opgeheven
gezichtje van het model. Een mooi slank lichaam, lenig en soepel. Op zij liggen
doeken en kussens, alles licht met bloemen er tusschen en een klein smal zwart
dasje slingert als een donkere noot tusschen al dit licht. 't Geheele doek was al
beschilderd, als het ware af, alleen het naakt was nog omrand door zwarte houtskool
lijnen. ‘Dat moet ik in drie dagen klaar hebben’, zei hij, ‘anders wordt de verf droog
en kan ik er niet meer in werken’. We gingen de wanden langs, waar veel croquis
hangen naar aardige bewegingen van het model. ‘Zoo iets moest je kunnen
schilderen’, zei hij; ‘maar dat houdt zoo'n meisje niet uit, misschien probeer ik 't toch
eens’.
Er hing een donker, leelijk streperig doek tegen den muur: een oude boer naast
het ziekbed zijner vrouw, een oud ding, vijftien jaar geleden op het platte land
gemaakt. Van daar naar het blonde pure naakt ziende, kwam het in mij op, dat een
schilder vreemde wegen moet doorwandelen om te komen, tot waar hij wezen moet.
En wie zegt dan nog, wat hij later zal maken.... later: misschien al een volgend
jaar!....
‘Als je niet werkt voor den verkoop’, zei Niekerk, ‘maar alleen maakt wat je mooi
vindt, dan weet je nooit, wat je 't volgende jaar doen zult, omdat je nooit vooruit
weet, wat je zien zult’.
Zoo verging de tijd, onder praten en kijken. Een zware hagelbui kletterde op het
glazen dak en benam het licht. Er heerschte een vreemd schemerwaas over alles,
en grillig kwam tusschen al die blonde doeken, van louter schoonheid, een met
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sarongs omhangen mannequin te voorschijn, een oud vijgenmanden hoedje op 't
hoofd, 't gezicht gebogen afgewend, als schaamde het zich voor zijn leelijkheid.
A.Z.
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‘L'AGE D'OR’, NAAR EEN ETS VAN ADOLPHE WILLETTE.
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Adolphe Willette, door C. Snabilié.
Het is wel jammer, dat koningin Wilhelmina, toen H.M. tijdens haar bezoek aan
Parijs, dien onvergetelijken Zondagnamiddag van Juni, op zoo zwierige wijze
ontvangen is in het Gemeentelijk Paleis, ‘de bakermat, sedert drie eeuwen der
stedelijke voorrechten en vrijheden’..., dat H.M. toen den langen weg van den C o u r
d' H o n n e u r - in een somptueuse receptiezaal omgeschapen - naar den S a l o n
d e s A r c a d e s - waar zij tot herinnering aan dit bezoek haar naam in het Gulden
Boek der stad Parijs zette - door die reeks van prachtige zalen en salons, welker
wanden, zolderingen en kolonnaden met de kunstwerken van tachtig moderne
fransche artisten zijn overdekt, zoo haastig - zoo overhaast, mag ik zeggen - heeft
afgelegd.
Het is jammer om de vele schoonheden die onopgemerkt zijn voorbijgegaan en
zoo aan het voor schoonheid gevoelige oog onzer koningin zijn ontsnapt. Ware,
reeds bij de eerste schreden, na het verlaten van dien ‘Eerehof’, de aandacht van
H.M. kunnen gevestigd worden op de wanden van den kleinen salon die in gewone
tijden s a l l e d e s c o m m i s s i o n s is en bij minder haastige ceremoniëele
bezoeken als s a l o n d e r e p o s voor hooge gasten wordt gebruikt, maar die op
dezen Zondagnamiddag alleen diende om ijlings te worden doorgestapt, dan zou
zij zeker een groot behagen hebben gevonden

ADOLPHE WILLETTE, ZELFPORTRET (CLICHÉ COMOEDIA).

in de tafereelen waarmee die wanden zijn overdekt, want het is gezegd en
geschreven dat koningin Wilhelmina evenzeer getroffen als bekoord is geworden
door 't Parijsche straatleven.
Op die wanden is dat oneindig verscheiden leven in zijne voornaamste typen en
meest karakteristieke figuren afgebeeld door een kunstenaar wiens liefde voor zijn
onderwerp en groote kennis van alle onderdeelen ervan hem meer dan eenig ander
deden aangewezen zijn voor de uitvoering van die taak.
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Deze kunstenaar is Adolphe Willette, die de contrasten en den levensovervloed,
waarmee hij geheel zijn werk van dertig jaren vervulde, zijn guitigheid en zijn
sentimentaliteit, zijn vereering van den arbeid in al zijn vormen en zijn geestdrift
voor de bevalligheid en de schoonheid der vrouw mengde met de weelderige kleuren
van zijn palet,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

330

RETOUR DE LA FÊTE DE NEUILLY. MUURSCHILDERING IN DE TAVERNE DE PARIS.

om op den breeden achterwand van dat ‘rustsalon’ de synthese van het moderne
Parijsche straatleven vast te leggen, ‘opdat’, zooals hij dit ongeveer zelf voor mij
zeide, ‘zij, die hier een oogenblik verpoozing vinden, dadelijk voor hunne oogen
krijgen de afbeelding - zij 't dan ook een zwakke, onvolledige afbeelding - van het
mooiste schouwspel dat zij te Parijs kunnen genieten’.
Nergens toont zich Willette een zoo machtig colorist als in deze breed uitgemeten
compositie vol harmonische verscheidenheid; nooit was hem een gelegenheid zoo
gunstig als deze geboden om zijn schitterend talent van decoratieschilder breed te
ontplooien, in de behandeling van een veelomvattend onderwerp naar zijn hart, een
arbeid voor hem van dubbele waarde, omdat de opdracht er van de officieele
consacratie is van zijn artistieke loopbaan. Hij geeft er ons het volle, woelige
straatleven van zijn lachende zijde te zien, en over dat tafereel van reusachtige
afmetingen doet hij den weldadigen gloed van een zomersche zonneschijn stralen
die de atmosfeer in trilling brengt en al die menschen - waarvan ieder ons van nabij
bekend schijnt te zijn - tooit met een glans van vreugde en geluk.
Tusschen een rechtomlijnd modern woonhuis van zes verdiepingen ter linkerzijde
en daartegenover een paar dier typige gevels die op vele plaatsen nog uit vroegere
eeuwen zijn overgebleven, vat hij in een verrukkelijke wanorde al die elementen
samen die te midden der dichtste menigte aan deze haar echt-parijsch karakter
verleenen, van den werkman tot den flaneur, al die typen welker voorbijgaan even
onze aandacht trekt en voor den vreemde een verrassing is. Natuurlijk neemt de
vrouw - de Parisienne bezit zoovele gedaanten die allen even aantrekkelijk zijn een voorname plaats in; overal zien wij haar, hier als de ouvrière, daar als de grande
cocotte, nu eens als de petite mariée, dan weer als de petit trottin, met die elegance,
dien chic die deels aangeleerd, deels haar van nature eigen zijn, maar haar altijd
en overal van andere vrouwen onderscheiden; en uit die menigte, waarin de
elementen van den arbeid overal aanwezig zijn, waarin de ‘municipal’ te paard, de
volgeladen omnibus, de camelot, de gierende draaimolen, de sandwich-man, zelfs
de cul-de-jatte niet vergeten zijn, treedt als personificatie van het arbeidzame volk,
zelve vroeg-wakkere werkster van alle dagen, een porteuse de pain naar voren die
den bezoeker een tuil rijpe, gouden tarwearen, doorspikkeld met klaprozen en
korenbloempjes aanbiedt.
Aan beide zijden van dat groote pracht-
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LE VIEUX MARCHEUR. MUURSCHILDERING IN DE TAVERNE DE PARIS.

tafereel - want Willette heeft geheel die zaal gedecoreerd - geeft hij rechts een stukje
der Seine te zien onder een boog van den Pont-Neuf, waar Hendrik IV, van zijn
paard óp die brug afgestapt, met den gallischen haan naar een pêche-miraculeuse
van stoeiende minnegoodjes komt kijken, en links een levendig lentebeeld der
Champs-Elysées, wanneer den 22sten Mei de ondergaande zon juist midden door
de boog van den Arc-de-Triomphe hare gouden stralen over die prachtlaan uitzendt
en daarnaast in een restaurant à la mode een vroolijk gezelschap van dames en
heeren aan tafel zit. Laat hij in het eerste dezer tafereelen zijn fantasie vrij spel, in
het tweede neemt hij weer de gelegenheid waar zijn voorkeur voor de bevalligheid
der vrouw, zij moge rijk of arm zijn, in het licht te stellen.
Die voorkeur toont zich in geheel zijn kunstarbeid, waarvan wij in het begin van
het vorige jaar in het Pavillon de Marsan - dat van het Louvre deel uitmaakt - zulk
een mooie volledige tentoonstelling te genieten hebben gehad.
De vrouw, eenvoudig, waar, stoutweg zooals zij is, naakt of niet naakt, maar vooral
zonder die irritante schijn-welvoegelijkheid, die van de moraliteit een paskwil maakt
of er de karikatuur van is - want geene zonden kent Willette zoo erg als hypocrisie
en pudibonderie - altijd bevallig, dikwijls naïef-sensueel of guitig vrijmoedig, met de
natuurlijke coquetterie die haar liefste tooi is, kinderlijk als de jeugdige Republiek
door Dumoriez te Valmy beschermd en verdedigd, of heldhaftig enthousiast als de
jonge Transvaalsche die niet beklaagd wil worden omdat zij voor de vrijheid sterven
gaat, als de volrijpe vrouw, blakend van moedertrots, als de schalksch-speelsche
Colombine, goedhartig maar wuft, nu eens de onschuldige maar nieuwsgierige
maagd door Pierrot hopeloos bemind, dan de robuste Sainte-Démocratie van 93
die zonder zich te schamen - waarom zou zij? - tragisch impudiek hare minnaars
tot zich roept vóór de guillotine.... ‘je suis une belle fille de joie et mon amour ne
coûte que la tête’....
Maar in de vrouwen van Willette is altijd iets, soms veel, kinderlijks overgebleven,
de lach der jeugd is om haar mond, in hare guitige oogen te lezen, en dat heeft zijn
kunst, zelfs daar waar hij haar siert met al de gracie der 18e eeuw, bewaard voor
perversiteit, dat doet de liefde die vlamt of smeult op zoo ontelbaar vele zijner
schoonste bladen, die opbloeit uit het gemoed zijner herderinnetjes of het hart zijner
parisiennes in gloed zet, zuiver blijven, want zij is vrij
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van veilheid, zonder leugen, men zou zeggen met die oprechtheid en die
schalkschheid die hem zelf eigen zijn. Zij zijn goedhartig en sentimenteel, typig
fransch, als hij, français avant tout, en dit is hij zoo - ook met de gebreken van zijne
deugden - dat hij mij eens in gemoede, met die onopgesmuktheid, zielen als de
zijne eigen, verzekerde dat hij en zijn werk alleen door franschen kunnen begrepen
worden.... en dan lang nog niet door allen.
***
Hoe traditioneel fransch Willette's karakter is, toont geheel zijn veelzijdig werk,
waarin hij telkens weer van het diepzinnige of tragische dat hem nu en dan aantrekt,
onverwacht, verrassend overgaat tot die mengeling van jeugdige bevalligheid met
lichte ironie, bezield door een onweerstaanbare zucht naar vrijheid die aan
bandeloosheid kon doen denken, ware zij niet bedwongen door zijn philosophischen
geest, die nu eens weemoedig, dan satyrisch, dan weer heerlijk optimistisch is.
Schilder, teekenaar, graveur, decorateur, illustrateur, nu tot het hoogtepunt van
zijn fier onafhankelijke en dikwerf zeer moeielijke loopbaan gekomen - want, terwijl
het Louvre hem gastvrijheid verleende en hij het gemeentelijk paleis met een zijner
mooiste wandschilderingen verrijkte, werd in de ateliers der beroemde
Gobelins-fabriek een groote compositie van hem in een prachtig tapijtwerk omgezet
- nooit heeft Willette zich vast gekluisterd aan een formule, zooals hij dit zelf met
innige voldoening getuigde, bij het laatste bezoek dat ik hem in zijn atelier bracht,
en hij mij, ten bewijze van die fiere onafhankelijkheid, op drie zijner schilderijen wees
die daar naast elkaar op ezels stonden.... het eenige wat hijzelf mij van zijn werk
kon toonen, behalve enkele affiches aan den wand en wat ‘journalistiek werk’ in
een boek geplakt.
Hier een stuk een-en-al zon en lenteglorie, l e m o i s d e M a r i e , waarop Jezus'
moeder met haar mollige ventje in de armen, natuurlijk glimlachend als een gelukkige
vrouw, rijk alleen door den schat dien zij draagt, naar voren komt over een tapijt uit
bloemen geweven dat minnegoodjes voor hare voeten ontrollen; het is een bevallige,
eenvoudige voorstelling zonder onware, kunstmatige effecten of banale
aanhangselen, zoo teeder en oprecht, zoo warm van moedervreugde, dat het
aandoet door den stil liefelijken gloed die er van uitgaat, door de ziel die er in leeft.
Daar, trotsch, bewust van de macht die zetelt in haar schoon, volrijp lichaam van
stoere volksvrouw, zit de S a i n t e -D é m o c r a t i e , ‘wachtend op hare minnaars’,
die haar het offer van hun bloed komen brengen, waakster bij Louison, de guillotine,
die haar bed is; zoo is zij het symbool van het volk van 1793, waartoe zij zelve
behoort, dat de zware last van het koningschap van de schouders heeft geworpen,
en de sansculottes behoeven niet over haar te blozen. (Dit schilderij, of beter de
teekening waarnaar Willette het maakte, heeft hem een vervolging bezorgd, want
de bekrompen magisters in publieke verzedelijking, zooals er zelfs ook hier gevonden
worden, begrepen de symbolische beteekenis van het kunstwerk niet, maar scholden
het voor pornographisch).
En tusschen deze beide in stond een sombere episode uit de Commune van
1871. Voor een gesloten huisdeur ter zijde van de Place du Tertre, het hoogste punt
op Montmartre, dat door de gefedereerden wanhopig verdedigd is, ligt in een ijzige
verlatenheid het bebloede lijk eener vrouwelijke g a r d e n a t i o n a l e met haar nog
rookend geweer naast zich, een dier heldhaftiggeestdriftige jonge burgeressen, die
een bataillon van amazonen der Commune gevormd hadden en door de
Versaillaansche regeeringstroepen van de Place Blanche werden opgejaagd naar
de Place de la Bastille, waar de laatst overgeblevenen,
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nadat er velen reeds onderweg gevallen waren, werden neergeschoten. L a f e m m e
t o m b é e is een tragisch tafereel, aangrijpend door z'n ijzige somberheid; Willette
schilderde het in den aanvang van zijn loopbaan, toen hij nog kort te Parijs was en
veel verkeerde met hen die in den burgerkrijg een werkzaam aandeel hadden
genomen. Dat naar dezen van zelf zijne sympathieën gingen, blijkt wel uit de
humoristische voorrede die hij schreef bij een deeltje reproducties zijner teekeningen
en waarin hij, na aan zijne voorgangers Henri Monnier, Raffet en Daumier herinnerd
te hebben, zegt:
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‘Gelooft gij dat, indien men zich de afschuwelijke misdaad herinnerd had, die
Daumier zoo goed heeft uitgebeeld in zijn prent: “L'affaire de la rue Transnonnain”,
monsieur Thiers president van de Republiek zou geworden zijn en een dergelijken
moord in alle straten van Parijs opnieuw had kunnen beginnen?’
En dat die sympathieën in verloop van tijd geen verandering hebben ondergaan,
bleek wel uit de vreugde waarmee hij mij verhaalde dit doek, dertig jaren geleden
geschilderd, te hebben weergevonden en kunnen terugkoopen, zoowel om de
herinneringen die voor hem aan het onderwerp ervan verbonden waren als omdat
het een zijner eerste schilderijen was, die waardeering hadden ondervonden buiten
den kring zijner kameraden.
De kring van Willette en zijne kameraden.... maar dat was die clan van artisten,
waarvan nu velen tot beroemdheid zijn gekomen en aan wie Montmartre - het
Montmartre dat zij die het toen gekend hebben, nu niet meer herkennen - zijn
vermaardheid, zijn glorie te danken heeft.
De kring van Willette en zijne kameraden, dat was die kakelbonte, geestdriftige,
luidruchtige menigte van onbesuisde en onbezorgde jonge schilders, dichters,
zangers en schrijvers, moderne troebadoers van de ‘Butte Sacrée’, die leefden en
liefden en werkten tegen de hellingen en om den breeden voet van dien huizenberg
in het noorden van Parijs, met zijne oude, bochtige straatjes, zijne half of heel
verwilderde tuinen, zijne kleinsteedsche pleintjes, zijne huizenhooge trappen en....
zijne klassieke molentjes, eerwaardige en tevens zinrijke overblijfselen uit den ouden
tijd toen Montmartre nog een
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dorpje was, ten noorden buiten Parijs, een uitspanningsplaats waar de Parijzenaars
heengingen, zooals zij nu naar Montmorency, naar Robinson of naar al die andere
lieve plaatsjes op de Seineoevers in het westen der stad gaan.
Hun lijfspreuk had kunnen zijn: ‘Alles is geoorloofd, behalve het leelijke!’ en in
hun hart bewaarden zij, om het eens in volle overeenstemming met Camille Mauclair
te zeggen, die religie der Sainte Bohême welker voornaamste leerstuk is minachting
van het geld: en dat is zeer schoon, en deze schoonheid wordt al minder en minder
begrepen!
***
Léon Adolphe Willette werd den 31sten Juli 1857 te Câhlons-sur-Marne, waar zijn
vader kolonel was, geboren en bracht zijne leerjaren door in het rijkslyceum te Dijon.
Naar wat hij zelf van zijn jeugd zegt, in de meer vermelde door hem geschreven
voorrede, moet hij geen model leerling geweest zijn, maar zat jong reeds de kunstzin
in hem: ‘Op achtjarigen leeftijd was ik mijne familie tot schande, omdat ik nog niet
lezen kon. Men gaf mij Epinal-prenten, in de hoop dat het verlangen er de beteekenis
van te kennen, mij zou dwingen de onderschriften te spellen.... och wat! ik begreep
zonder behulp van den tekst’.
Na het lyceum verlaten te hebben, kwam hij naar Parijs, waar hij aan de Ecole
des Beaux-arts het onderwijs van Alexandre Cabanel en de cursus in aesthetika
van Charles Blanc volgde. De officieele leerschool der kunsten heeft hem tot niet
veel anders gediend dan tot het verkrijgen van de noodige techniek; zijn
onweerstaanbare
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zucht naar vrijheid en onafhankelijkheid deed hem vanaf den aanvang zijner loopbaan
afkeerig zijn van het dwangbuis der voorop gestelde formules, en het was niet in
de kille studiezalen van de rue Bonaparte dat zijn grillige geest, zijn lyrische
gevoeligheid, zijn altijd wakkere lust tot waarnemen de inspiratie konden vinden die
noodig was om zijne aangeboren talenten tot volle ontwikkeling te brengen. Die
inspiratie zoekt hij in het woelige, bruisende leven, evengoed op straat waar alles
hem bekoorde en lief werd, als in dien kring van jongeren die aan alles wat officieel
was, of heette, den rug toewendde, bij die nakomelingen der klassieke bohème,
door Emile Goudeau onder den naam van S o c i é t é d e s H y d r o p a t h e s in het
quartier Latin om zich verzameld en door hem de Seine over, naar het hooge
Noorden van Parijs gevoerd, waar zij op Montmartre hun Kanaän zouden vinden.
Daar was het, op den boulevard Rochechouart, in een nauwe zaal, die, als een
ironische tegenstelling, l' I n s t i t u t werd genoemd, dat op een mooien herfstavond
van 1881 het eerste cabaret artistique werd, dat onder den naam van L e C h a t
N o i r tot wereldvermaardheid zou komen. Rodolphe Salis, ‘gentilhomme-cabaretier’
zooals hij zich noemde, was er de stichter en directeur van, en bij dezen vernuftigen
man, weergaloos geestig improvisator, fantaisiste en blagueur zooals vóór hem
Parijs er nog geen gekend had - zelfs Tabarin had bij hem in de leer kunnen gaan
- bovendien scherpzinnig administrateur, vonden Goudeau, Willette en hunne
kameraden het artistieke tehuis, waarvan zij, onder de leiding van dien
‘edelman-kroeghouder’, een tempel der kunst hebben gemaakt die twintig jaren
lang de pelgrims der schoonheid, gevolgd door legers van belangstellenden en
nieuwsgierigen, artisten, dilettanten en wereld-menschen, van dichtbij en van verre
naar de ‘Butte Sacrée’ lokte.

PAS LE SOU! NE PLEURE PAS, MON P'TIT HOMME! DANS CINQ ANS JE SERAI GRANDE, ET ALORS TU
ACHÈTERAS TOUS CE QUE TU VOUDRAS!

Met Emile Goudeau, Willette, Caran d'Ache, Steinlen, Henri Pille, Henri Rivière,
Heidbrinck, Uzès, Doès, met Lautrec, Lepère, Legrand, met Alphonse Allais als
aanvoerder dier pleiade van dichters en schrijvers: Charles Cros, Maurice Rollinat,
Jules Jouy, Maurice Donnay, Edmond Haraucourt, George Auriol en nog vele
anderen meer of minder getrouwen, werd daar een schoone en groote kunstbeweging
ondernomen. En dit gebeurde als van zelf, zonder opzet, zonder de aanstellerige
pedanterie van menschen die van de daken af verkondigen dat zij het alleen weten,
dat men bij hen moet komen om te weten hoe het eigenlijk behoort te zijn, dat zij
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de wereld nu eens recht op z'n pooten zullen gaan zetten. Och neen, zij gingen hun
gang, eens van zin, broederlijk onder elkaar en voor elkaar, alsof ze 't alleen voor
zichzelven deden; en wie er naar wilde komen kijken of luis-
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teren, was welkom, zeker, maar hij moest niet denken dat hij, omdat hij gast was,
met onderscheiding of waardeering zou ontvangen worden; integendeel, hij stelde
zich aan de mogelijkheid van bespotting bloot, indien hij al niet beschouwd werd
als een quantité négligeable - met uitzondering van het oogenblik waarop des
edelmans knecht hem er aan kwam herinneren dat hij zijn vertering had te betalen.
Dat is een mooi, vooral een jolig tijdperk geweest, daar in het ‘Instituut’ van den
Boulevard Rochechouart, een tijdperk waarvan later - en nu spreek ik naar eigen
waarneming - in de nakomelingen of navolgers van den oorspronkelijken C h a t
N o i r (Q u a t z ' A r t s , C o n s e r v a t o i r e d e M o n t m a r t r e , C a r i l l o n , A n e
R o u g e , T r é t e a u d e T a b a r i n ) het karakter is blijven voortleven, toen de
protagonist zelf al tot den aanzienlijken vorm was gegroeid die den aanvangsdroom
van Salis waarschijnlijk wel ver zal overtroffen hebben.
Ik herinner mij nog den Aprilavond van 1888, toen ik boven aan de rue des Martyrs,
bij het cirque Fernando, een stoet menschen deze straat zag inzwenken, die door
zijne zonderlinge wijze van doen de talrijke voorbijgangers tot nieuwsgierig stilstaan
en toekijken dwong. Zij waren vreemd fantastisch uitgedoscht, en maakten
luidruchtige kakophonische muziek op instrumenten van alle afmetingen en
nooit-geziene vormen, sommigen deden heel dwaas als potsenmakers, anderen
hielden zich zoo deftig als raadsheeren, nog anderen droegen met koddige
voorzichtigheid chineesche lantaarns die een flauw gekleurd schijnsel over en om
dien maskeradeachtigen groep verspreidden, en weder anderen duwden
daartusschen in een paar handwagentjes waarop allerlei grillig ongelijksoortige
voorwerpen, die evengoed huisraad als tooneelrequisiten konden zijn, gestapeld
waren. Vooraan ging een S u i s s e , indrukwekkend als die van

BRAVO!..., çA POUSSE!... T'AURAS LA MÉDAILLE.

de M a d e l e i n e , geëscorteerd door twee grooms, gevolgd door het vreemdsoortige
orkest; daarna kwam een elegant man, het scherp geprofileerde gelaat met
levendige, schalksche oogen in een fijnen, kortpuntigen baard, het slanke lichaam
gevat in galarok met gouden versierselen, het hoofd gedekt door een met dons
omzoomden steek, als keizerlijk hoogwaardigheids-bekleeder; waardig als iemand
gewoon te commandeeren en tegelijk bewegelijk, scheen hij den toon en de richting
aan te geven: dat was Rodolphe Salis, de gentilhomme-cabaretier. Naast hem liep
een klein, kloek, vierkant ventje, welks sluitende zwarte rok met lange, wapperende
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panden van onderen was dichtgeknoopt en van boven wijd open stond om een
witten jabot en zwierigen, geplooid kanten kraag vrij te laten; op den korten hals
stond een energieke kop met glad geschoren gelaat en groote donkere, stil
rondstarende oogen... en het leek mij of Pierrot, de zwarte Pierrot, wiens beeld ik
reeds op zoo menig affiche en menige
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teekening had afgebeeld gezien, in eigen persoon voor mij heen ging: dat was
Willette.... en ik had zoo uitsluitend oog voor deze twee figuren, dat de anderen
slechts den indruk van een woelig verwarde massa bij mij achter lieten. Ik had de
verhuizing van den C h a t N o i r , van den boulevard Rochechouart naar de rue de
Laval, bijgewoond.
Het was zeker een werkelijkheid die den aanvangsdroom van Salis verre moest
overtreffen, in die burgerlijke straat aan den voet van den Montmartreheuvel een
eigen hôtel particulier te betrekken; en er zal, zoowel bij hem als bij hen die hem
vergezelden, in de vreugde hierover wel eenige melankolie gemengd zijn bij het
denken aan de zes jaren doorgebracht in het Instituut, waar de fijne, ironische geest
en de gulhartige, gezellige kameraadschappelijkheid die er geheerscht hadden nu
plaats maakten voor de plompe, grove spotternijen van Aristide Bruand en zijn
bulderende bende.
***
De schrijver dien ik reeds noemde, zegt van Adolphe Willette, dat hij ‘door zijn
werk en zijn karakter, door zijn keurig genie en zijn schoone onafhankelijkheid’,
heden ten dage de allegorie zelve is van de artistieke vrijheid van het Montmartre....
dat niet meer bestaat. En Camille Mauclair erkent zelf in vroegere jaren heel weinig
naar Montmartre te zijn gegaan, hij werd afgeschrikt door het getier en de bohème.
Hij heeft gelijk, ten volle gelijk. Zij die Montmartre wel bezochten, die het jaren lang
gekend hebben, omdat zij er woonden, weten de waarheid van dat zeggen te
waardeeren.
Montmartre was het eigenlijke vaderland van Willette, en hij is een trouwe,
liefdevolle zoon van dat met hart en ziel aangenomen vaderland geweest, want van
het oogenblik dat Emile Goudeau, na hem en zijne kameraden van af de montagne
Sainte-Géneviève, dien anderen berg in het Noorden als het beloofde land te hebben
aangewezen, hen door de moerassen der Seine-oevers en
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den woestijn van het boulevardleven had heen gevoerd naar de B u t t e S a c r é e ,
heeft hij er de glorificatie en de vereeuwiging van ondernomen.
Maar dat was het Montmartre van vroeger, toen het voor hen, die er vroolijk en
luchthartig de zorgen van hun slecht beloonde arbeidzaamheid droegen, het
vaderland der kunst, der vrijheid en der liefde was. Dat Montmartre is ondergegaan
in het cosmopolitische tumult dat de laatste Wereldtentoonstelling er gebracht en
nagelaten heeft. Want van 1900 dateert het verval der B u t t e , waar nu niets meer
s a c r é is, dan het goud dat Amerikanen en andere rijke vreemdelingen met hun
nasleep van smakelooze, banale, opzichtige weeldepraal, hun gevolg van snobs
en rastaquouères en vreugdlooze cocottes er in de nachtrestaurants uitstrooien.
Wel heeft het oude zich met hand en tand tegen het nieuwe verdedigd en zijn er
meer dan tien jaren noodig geweest om de poëzie te verjagen, die stoeide, uitgelaten
en stout, om den voet van den heuvel; wel verdedigt zich nog de karakteristieke
pittoreske schoonheid die als geheiligd overblijfsel van vroegere perioden is
vastgeworteld in de hellingen er van; maar het logge monster in verbasterd
byzantijnschen stijl dat er boven op gezet is, trok de speculatieve bouwondernemers
en stratenaanleggers ook hierheen, om de kronkelsteegjes, de pleintjes, de tuintjes
vol gezelligheid en intimiteit en de klassieke molentjes, waaraan de liefste
herinneringen van meerdere geslachten verbonden waren, te verstikken tusschen
de hooge, vierkante muren van karakterlooze, nieuwerwetsche ‘mooie’ huizen en
te doen plaats maken voor breede, rechte ‘mooie’ straten vol verveling en treurigheid.
Nog is niet alles verdwenen van de B u t t e S a c r é e , die Salis, in zijne grillig
geestige bonimenten, welker jolige overdrijving dik-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

340

PARCE DOMINE.. MUURSCHILDERING IN HET CABARET DU CHAT-NOIR

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

341
wijls een diepen zin onder satirische ornementen verborgen hield, wanneer hij, in
het tooneelzaaltje van den C h a t N o i r zich zelf en zijne kameraden-chansonniers
aan ‘zijn publiek’ voorstelde, den verstandszetel der wereld noemde. Zelfs is er veel
van het oude pittoreske nog over. In de rues des Saules, de l'Abreuvoir, Cortot,
Saint-Vincent - waarvan een stuk het ‘pad der verliefden’ wordt genoemd en op
welker hoek een rustieke kroeg, bij tusschenpoozen c a b a r e t a r t i s t i q u e voor
beginnenden, een verweerde muurschildering vertoont die den voorbijganger leert
dat daar de woning is van den L a p i n A g i l e , welks naam er niet alleen aan André
Gil herinnert - dan, heel boven op den heuvelrug, in de rue Norvins en eindelijk op
het vierkante pleintje, Place du Tertre, het dorpsplein van het Montmartre van weleer,
van vóór 1860.... daar overal komen wij nog veel van dat oude pittoreske tegen, en
is het ons een vreugde onwillekeurig in den geest verplaatst te worden naar vroegere,
onbekende tijden of een wijle ons te kunnen voorstellen ver weg te zijn van het
moderne Parijs dat ons aan alle zijden in de laagte omringt.
Die Place du Tertre is een vriendelijk, vredig pleintje geheel ombouwd met huizen
waarvan de nieuwste dagteekenen uit het begin der negentiende eeuw; het is in
het midden beplant met boomen in welker schaduw men de oude luidjes uit de buurt
ziet zitten rusten en de kinderen veilig kunnen spelen. Er zijn heel wat herinneringen
aan verbonden, want lang voor de gefedereerden het in 1871 met den moed der
wanhoop tegen de Versaillanen verdedigden, speelde het een rol in de geschiedenis
van Parijs. Alle legers die, van af den inval der Noormannen in 886, Parijs aanvielen,
hebben van deze natuurlijke forteres gebruik gemaakt om de stad te beschieten of
te bedreigen, en Hendrik IV overzag in 1592 van daaruit voor het eerst ‘zijn’
hoofdstad, waarna hij deze binnentrok.

CANDEUR PRINTANIÈRE. ‘QUE FAIS-TU Là, MON PETIT AMI?.... JE NE T'AI. JAMAIS VU AU
CATÉCHISME.... ES-TU DU PAYS?’

In de oostenlijke huizenrij zien wij in een bescheiden gevelmuur een steen waarop
wij lezen dat daar de eerste m a i r i e der gemeente Montmartre is gevestigd geweest,
en in de zuidelijke rij staat het huisje waar Zola, aan het slot van zijn roman ‘P a r i s ’,
ons Parijs in de volle glorie van een zonnigen zomerschen dag als in een apotheose
te aanschouwen geeft.
Het zij mij, omdat ik mij niet kan voorstellen ergens een beter, een volkomener
gezicht op de grootsche pracht van Parijs ter genieting te kunnen krijgen, vergund
even hier aan die verheven lyrische bladzijden te herinneren. Nooit, hoe dikwijls ik
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ook van het hoogste punt van Montmartre de lichtstad overschouwde, heb ik haar
schooner gezien dan Guillaume en Pierre Froment, met den eerwaardigen geleerde
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Bertheroy en Pierres jonge vrouw Marie haar zagen van het terrasje achter hun
huis, toen zij daar ‘die reusachtige ketel, open van den eenen rand van den horizont
tot den anderen’, hadden voor zich liggen in de diepte. Nooit ook is Parijs in een
heerlijker opwelling van dichterlijke begeestering bewonderd dan Zola het daar
deed... Parijs, ‘door geheel een verleden van grootheid voorbereid om onder de
steden de inwijdster, de beschaafster, de bevrijdster te zijn’.
- Gisteren wierp het den natieën de kreet der vrijheid toe, morgen zal het hun de
religie der wetenschap en der rechtvaardigheid, het nieuwe door de democratieën
verwachte geloof brengen.
- Vuurtoren die de aarde bestrijkt.... alles wat uit zijne ingewanden aan
donderslagen, aan stormen, aan zegepralende helderheden te voorschijn kwam,
straalde alleen door den eindelijken luister waarvan het geluk der menschheid zou
gemaakt zijn’.
Wanneer dan Marie Parijs getoond heeft overdekt met de zware vruchtbaarheid
van zijn gouden oogst, als een grenzeloos akkerveld, dichtbeplant met volrijpe
gouden korenaren, door de schuinsch vallende stralenbundels der goddelijke zon
gebaad in een gelijkmatige schittering, houdt zij haar kind, haar Jean, dien wij
zooeven zich aan haar overvloedig gevulde moederborst zagen laven, aan die stad
voor. En terwijl allen in eerbiedige aandacht om haar staan, heft zij met een mooi
gebaar van geestdrift het knaapje zeer hoog op, zoo hoog als hare armen rijken
kunnen, en biedt hem aan het onmetelijke Parijs aan, geeft hem er aan als een
vorstelijk geschenk.
‘Daar! Jean, daar! mijn ventje, jij zal dat alles eens maaien en den oogst in de
schuur opbergen’.
- Parijs vlamde, met licht bezaaid door de goddelijke zon, in zijn glorie den
toekomstigsten oogst van waarheid en rechtvaardigheid omvattend’.
Welk een geestesovereenstemming, welk een gemoedsverwantschap m o e t e n
er bestaan tusschen den grooten schrijver-dichter die zulk een toekomstgave van
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de Lichtstad verwacht en den humanen teekenaar die Eros zijn teere kinderhandje
voor den geweldig dreigenden mond van een kanon doet
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leggen met den uitroep:

LE BAISER (LITHOGRAPHIE).

‘Doe je muil dicht, jou vuil werktuig!’, den machtigen schilder, wiens S a l u t à
P a r i s een beteekenisvolle allegorie is, waarin wij, als in een apotheose, Parijs
zien als de stad van revoluties, van heldenmoed, waar vooral van arbeid en van
weldadigen overvloed, door de wetenschappen gehuldigd, door de kunsten met
bloemen bestrooid, tegelijk de verheven bruid op wier weelderig zwarte lokken de
vreemde natieën de verlovingsring der menschheid komen zetten.
Als de schrijver van F é c o n d i t é , verheerlijkt Willette de vruchtbaarheid in al
hare vormen, ook in dien der moeder die met eigen overvloedig leven haar zuigeling
voedt. Het was dan ook met weloverwogen bedoeling dat hij boven zijn groote
muurschildering in het Hôtel-de-Ville Parijs afbeelde als een kloeke, rijpe vrouw die
de Liefde aan haar vollen boezem drukt, beschermend en tegelijk gevend het beste
wat zij heeft. En omdat de liefde hier in de traditioneele gestalte van een blond
knaapje wordt voorgesteld, hadden, bij de beoordeeling dier wanddecoratie door
de bevoegd heetende gemeenteraadscommissie, een paar leden, die de beteekenis
niet begrepen, de opmerking gemaakt dat zij het daar nu juist niet de plaats achtten
van de Heilige Maagd met het kind Jezus....
***
Welk een afstand ligt er tusschen die beide groote decoratieve stukken en zijn
beroemd ‘Parce Domine’, dat hij schilderde voor den wand van den C h a t N o i r ,
toen deze nog in de bescheiden zaal van den boulevard Rochechouart gevestigd
was. Een afstand in tijd alleen, want deze meesterlijke compositie, zoowel als zijne
latere muurschilderingen voor de A u b e r g e d u C l o u , voor de T a v e r n e d e
P a r i s , voor het B a l T a b a r i n , doen in dezelfde mate als zijne decoraties voor
het Hôtel-de-Ville, zijne groote kwaliteiten als colorist aan het licht komen, en dezelfde
tintelende, doorschijnende atmospheer, dezelfde luchtige, levendige tinten die aan
zijn ‘Straatleven van Parijs’ zulk een bekoring geven, vinden wij weer in het
fantastisch tragische tafereel, waaraan hij de eerste woorden van den ernstigen
kerkzang van berouw en boete (‘parce Domine, parce Populo tuo, ne in eternum
irascabis nobis....’) tot titel heeft gegeven, en waarop Pierrot in alle phasen van zijn
bestaan met een stoet van sombere en vroolijke gezellen en gezellinnen in een
wilde mengeling vol tegenstellingen van leed en vreugde, van dwaasheid,
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zinnelijkheid, weemoed en wanhoop, met Dalilah en Manon, met Carmen en
Marguerite, met Mignon en Louise.... van den hoogen Martelaarsberg, op welks top
een der klassieke molentjes zijn donkere silhouet in het
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zilveren maanlicht omhoog steekt, afstormen naar het hart van Parijs, waar in den
nevel der Seineoevers de Notre-Dame zich schemerachtig vertoont.
Het was bij het zien van dit schilderij, met zijn somberen stoet, waarin toch ook
nog eenige levensvreugde werd meegesleurd, dat Willettes Pierrot mij voor het eerst
geopenbaard werd en ik tot het begrip kwam van die symbolische figuur, die
sentimenteel maar zorgeloos, den dood schijnt te begeeren, maar toch aan het
leven gehecht blijft, de dolende ridder don Quichotte, die zich af en toe in de huid
van Sancho Panza steekt, afwisselend teeder en wreed, smachtend naar de
aangebedene, maar niet wanhopig wanneer zij hem ontsnapt, optimistisch maar
sceptisch.... in één woord Willette - niet geheel, want, wij weten dit reeds, hij heeft
hoogere, schoonere qualiteiten - zooals hij zich menigmaal, heel dikwijls
vereenzelvigde met de figuren die hij zelf geschapen had.
Hoe hij er toe kwam deze figuur te kiezen en haar te sieren met de symbolische
beteekenis? Pierrot in zijn wijde witte kleeding en het zwarte kapje strak over den
schedel getrokken, was allang een bekende figuur uit de ‘pantalonaden’ hier van
Italië uit ingevoerd; maar de zwarte Pierrot, die de voorkeur van Willette geniet, is
zijn eigen schepping, die hij uitdacht toen hij, kort na zijn aankomst te Parijs in de
Folies Bergère, de vermaarde clowns Hanlon-Lee aan het werk had gezien en
getroffen en aangetrokken was door de kleeding en de fantasie dier artisten welke
zich zoo geheel aanpasten aan de conceptie die hij zich van zijn symbolische figuur
maakte nog voor zij vorm bij hem had aangenomen.
Pierrot met zijne smarten en vreugden is de trouwe levensgezel van Willette, en
hoe dikwijls en dikwijls bedient hij zich niet van dien vriend om de tolk van zijn eigen
gevoelens en meeningen te zijn, nu eens spelend, lachend, schaterend, dan
sarkastisch, dan weer weemoedig of melankoliek, spottend of boertend, maar nooit
hatelijk, nooit venijnig. Willette heeft een milden, vrijgevigen aard en ik heb nog nooit
een vriend van hem zich er over hooren beklagen dat hij zijn eens gegeven woord
niet is nagekomen.

PIERRETTE AU MONT-DE-PIÉTÉ. ‘OBJET SANS VALEUR. ON N'ENGAGE PAS.’

Hoe hij, met zijn zin voor contrasten, melankolie en spot, leed en levensvreugde
weet te mengen, zien wij in zijn meesterlijke decoratieve schildering
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l ' E n t e r r e m e n t d e P i e r r o t , - een van zijne beroemdste werken - waar in een
barren sneeuwjacht de baar van den dooden pierrot wordt weg gedragen, gevolgd
door stoeiende pierrootjes, door Colombine, die met de grafkrans hoepelt, en den
‘bistro’ met een mand flesschen op het hoofd, terwijl in de lucht engelen en duivelen
elkaar Pierrots zieltje betwisten. Een zelfde mengeling van contrasten geeft

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

346
die andere muurschildering (als de vorige vroeger door Willette voor de A u b e r g e
d u C l o u uitgevoerd), L a v e u v e d e P i e r r o t , waarop Colombine te weifelen
schijnt tusschen de smart over den verloren echtvriend en de vreugde het leven
weer te kunnen opvatten van zijn vroolijke zijde, zooals om haar de zingende en
drinkende c r o q u e m o r t s dit doen, die den kleinen pierrot met een glas wijn over
zijn onbewust verlies troosten, en daarboven stijgt de ziel van Pierrot, aan wien
niemand meer denkt, ten hemel.
Pierrot poëet, Pierrot menschenvriend, Pierrot wreker der verdrukte onschuld,
overal zien wij hem of hen, de witte en de zwarte broederlijk te zamen, zooals op
het eerste nommer van Le Pierrot, waar zij door de P a r i s i e n n e tot ridders van
den C l a i r d e L u n e worden geslagen en er op uitgezonden om ‘haar’ te
amuseeren. Dit eerste nommer van het weekblad L e P i e r r o t verscheen den 6en
Juli 1888, toen, om redenen die nu van geen belang meer zijn, Willette zijn vierjarige
regelmatige medewerking aan den C o u r r i e r F r a n ç a i s afbrak, welke
medewerking hij echter later - nadat ‘zijn’ P i e r r o t een ephemeer bestaan had ten
einde gebracht - hervatte, om haar met evenveel toewijding voort te zetten, totdat
het bekende artistieke weekblad, waarin, naast die van Willette, ook teekeningen
van Chéret, van Louis Legrand, van Henri Pille, van Heidbrinck, van de Feure, van
Forain voorkwamen en waaraan Raoul Ponchon een der vaste wekelijksche
medewerkers was, met den dood van den directeur Jules Roques ophield te bestaan.
Maar reeds vóór den C o u r r i e r F r a n ç a i s in 1884 door Rocques tot een
nieuw, van kunst en van geest blakend leven werd gebracht, had de C h a t
N o i r -kring een eigen geïllustreerd weekblad gesticht dat den naam van dit even
jeugdige als luidruchtige ‘kunstinstituut’ droeg, waarvan

... LES COSAQUES, LES COSAQUES! TEEKENING IN DEN ‘COURRIER FRANçAIS’.

ook Willette de voornaamste teekenaar, Rodolphe Salis de directeur, Emile Goudeau
de litteraire leider, Alphonse Allais de eerste redacteur waren, en François Coppée
zelfs eenigen tijd redactiesecretaris geweest is. In dat bescheiden blaadje van vier
bladzijden, op welks titelprent, door Henri Pille uitgevoerd, de klassieke M o u l i n
d e l a g a l e t t e en een ‘Zwarte Kater’ de hoofdfiguren zijn, vinden wij, òf regelmatig
òf om beurten, alle leden van den vermaarden kring van jeugdige geestdriftige
artisten met de teekenstift of de in d'inkt gedoopte pen bijeen - en dit orgaan van
grenzelooze vrijmoedigheid, van satyrieke oneerbiedigheid, geesel voor domme
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vooroordeelen, voor machtelooze aanstellerij, voor huichelachtige zedeprekerij,
voor alles wat leelijk, laag en wreed is, werd spoedig een krachtig hulpmiddel om
den C h a t N o i r als ‘cabaret artistique’ tot bekendheid en aanzien te brengen.
Willette had niet veel tijd noodig om,
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geholpen door zijn uitmuntende eigenschappen van hoofd en hart, de primus inter
pares zijner kameraden te worden. En dit is zoo geweest geheel zijn loopbaan door,
ook omdat hij getrouw is gebleven aan zichzelf en aan die kameraden, in moeilijke
en gelukkige omstandigheden, in de tijden dat hij vervolgd en miskend is geweest
- menigmaal offer van eigen zorgeloosheid of van anderer haat - en in die waarin
hem eer en onderscheiding zijn te beurt gevallen. Dat is nog in de lente van het
vorige jaar gebleken, toen met hem de beste humoristische teekenaars - Steinlen,
Léandre, Poulbot, Jean Veber, Ibels, Abel Truchet, Forain en nog enkele andere zich afscheidden van de groote vereeniging der ‘Humoristen’, die, onder het patronaat
van den uitgever van L e R i r e , alle voorjaren hun salon hielden in het Palais de
Glace. Die afscheiding was het werk van Willette, zij was tegelijk een zuivering,
want de beste humoristen, artisten van naam en beteekenis, die het er niet om te
doen is onder den schijn en het voorwendsel van humor en satyre allerlei
knutselwerken en niet weinig pornographie uit te stallen, volgden gaarne hem in
wien zij, zonder afspraak daartoe, hun meester en voorganger erkenden. Hun
tentoonstelling heette ‘Salon des Dessinateurs-Humoristes’ en zij gaven zelfs een
door hen gezamenlijk geïllustreerd weekblad, ‘Les Humoristes’, uit, waarvan alweer
Willette de leiding had, maar dat slechts een kort bestaan heeft gekend.
De artistieke medewerking van Willette aan dag- en weekbladen is overvloedig
en verscheiden. Een der eerste groote bladen die teekeningen van Willette heeft
opgenomen, is L e F i g a r o onder een vorige directie; later komen wij hem tegen
in andere boulevardbladen, zooals L e J o u r n a l , in kleine weekbladen als L e
R i r e , L' I n d i s c r e t , L a V i e e n R o s e , waarin hij onderwerpen behandelt die
dikwijls aan de bevallige grivoiserieën der XVIIIe eeuw herinneren, onderwerpen
waarvoor men hem ten onrechte met Fragonard of Watteau heeft willen vergelijken.
Hij is een der eersten die zich laat vinden voor den groep van frondeurs en
vlijmscherpe spotters, die de stichting van de A s s i e t t e a u B e u r r e mogelijk
maken. Met de

DE WOLF.

verrukkelijke onstuimigheid eigen aan zijn aard, met de gloeiende verontwaardiging
door iedere boosheid, iedere schuldlooze ellende, iedere verdrukking van zwakken
bij hem verwekt, scherpt hij zijn teekenstift als een lans in den strijd tegen de
maatschappelijke onrechtvaardigheid, zooals hij van leer trekt tegen iedere
verkrachting der schoonheid. Daarom vinden de arbeiders, of zij met de hand of
met den geest werken, in hem een verdediger met apostolische hardnekkigheid,
zooals hij dit zoo dikwerf in den P è r e P e i n a r d , in den P è r e D u c h è n e , in
de V a c h e E n r a g é e met zijne teekeningen bewezen heeft.
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Tegen de wreedheden van den oorlog en de gruwelen van het bloedvergieten
verheft hij zich met evenveel kracht - men herinnere zich zijn reeks protesten in
beeld tijdens den Transvaal-oorlog verschenen - als hij het doet tegen de
schijnheiligheid die zich met het priesterlijk kleed omhangt. Toch is hij een
bewonderaar van den militairen moed en belijdt hij een godsdienstige overtuiging
te bezitten; zelfs toont hij nu en dan een zekere voorliefde voor den
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soldatenrok, en ik herinner mij hoe hij in de Zaterdagavond-optochten in den
vroegeren, den gezellig-joligen M o u l i n R o u g e , toen deze nog geen groot,
ultra-moderne music-hall was, dus vóór 1900, welke vertooningen vol stoute fantasie
hij dikwerf mee in elkaar zette, altijd een plaats gaf aan een groep soldaten der
eerste Republiek, natuurlijk met een guitige cantinière in hun midden en altijd met
de muziek voorop die de S a m b r e - e t -M e u s e - m arsch speelde.
Ook als affiche-teekenaar neemt Willette een eerste plaats in onder de artisten
aan wie Parijs, gedurende een kort tijdperk van eenige jaren, het te danken heeft
gehad dat het zien van zijne muren en heiningen een vreugde voor de oogen was.
Naast Chéret, Steinlen, Caran d'Ache, Ibels, de Feure, Rivière, Grasset, bij wie zich
de grootmeester der decoratieve schilderkunst Puvis de Chavannes is komen
voegen, heeft Willette een groot aandeel in die verkwikkelijke straatversiering gehad.
Nu is dat tijdperk al lang afgesloten - maar niet vergeten - en vervangen door de
opdringerige reclame, naar amerikaansch model die wij, als zooveel ander leelijks,
aan de laatste Wereldtentoonstelling - en aan de hooggeloofde vooruitgang - te
danken hebben.
Onder de vele affiches waaraan hij sedert 1892 de kracht en de bevalligheid van
zijn teekenstift wijdde, is er een waarop zijn talent van decorateur tegelijk met zijn
dichterlijke bezieling meer dan in welk ander tot zijn hoogste uitdrukking komt; het
is dat voor een ‘internationale tentoonstelling van handelsproducten’, waarop wij
een ploeg welker achterstuk een lier is, door een fiere, moderne muze gedreven en
door minnegoodjes getrokken zien.
***
Willette, zooals ik reeds zeide, nam Montmartre aan als zijn vaderland, en het is dit
altijd voor hem gebleven - hij moge dan ook treuren over het vele dat is verdwenen
en mokken tegen het vele andere dat er voor in de plaats is gekomen. Hij heeft het
verheerlijkt, met liefde en met toewijding, in geheel zijn werk van dertig jaren omdat
hij er vond wat hij wenschen kon ter voldoening van al zijne begeerten en zijne
behoeften als mensch en als kunstenaar: het lachend leven der druk en eindeloos
verscheiden bevolkte straten om den voet der B u t t e S a c r é e , tegen de hellingen
en op den top van deze al die lieve en dierbare zaken die voor het oog en voor den
geest verkwikking en weldaad zijn, en dien kring van kameraden van gelijk denken
en gelijk gevoelen als hijzelf, uit welks midden een nieuwe, schoone kunstrichting,
frisch, vrij en waar, is voortgekomen, eerst niet begrepen noch gewaardeerd, omdat
zij geacht werd oppervlakkig en voorbijgaand te zijn, maar waarvan de verstrekkende
invloed en het groote belang nu ten volle kunnen gemeten worden in die reeks van
voorname, nobele artisten, waarvan velen tot een vermaardheid zijn gekomen, die
het aanzien van hun werk verzekert in Frankrijk en, tot eer van Frankrijk, ver buiten
de grenzen, zoo ver als er menschen wonen die de ware schoonheid op de rechte
prijs weten te stellen.
Van het tijdperk waarin die artisten van Montmartre tot de volle rijpheid hunner
groote talenten kwamen, is Willette de ziel, zooals hij voor meer dan een de leider
en de begeesteraar was, en daarom zal Willette altijd blijven de primus inter pares,
die hij was toen de deuren van den C h a t N o i r in het I n s t i t u t van den boulevard
Rochechouart zich de eerste maal voor het publiek ontsloten, en toen daarna in de
rue de Laval (later rue Victor Massé geheeten) diezelfde C h a t N o i r , nu
veraristocratiseerd, dat publiek in zijn ‘hôtel’ ontving, waar iedere gast door den
S u i s s e in den groen bebloemden rok der A c a d é m i c i e n s werd aangekondigd.
Parijs, September 1912.
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Japansche kleurendrukken in het Rijks Ethnographisch Museum
te Leiden
door dr. M.W. de Visser.
VII.
Keisai Yeisen.
Op de zevende tentoonstelling (1 November 1912 - 1 Februari

NR

18. EEN COURTISANE EN EEN TōKAIDō-LANDSCHAP, DOOR KEISAI YEISEN.

1913) zijn de talrijke prenten van K e i s a i Y e i s e n te zien. Deze leefde van 1792
tot 1848, en ging van de Kano school over tot de Ukiyo-e richting. Volgens een
Japansche bron was hij een leerling van Kikugawa Yeizan, en inderdaad doet zijn
werk sterk aan dezen denken; achter beiden staat trouwens de groote figuur van
Utamaro. Later echter werd de invloed van Hokusai en, naar het schijnt, ook van
Kunisada in zijn werk merkbaar. In zijn levenswandel was hij een tweede Jan Steen,
tot hij ten laatste ernstig aan den arbeid ging en een verbazende massa prenten
het licht deed zien. Hij schilderde voornamelijk vrouwen, waarvan de meesten weer
courtisane's der Yoshiwara zijn. Doch niet alleen op dit gebied, maar ook in het
schilderen van landschappen en het illustreeren van boeken was hij zeer talentvol.
Zijn prenteboeken en romanillustraties zijn blijkbaar geheel naar Hokusai's voorbeeld
gemaakt. Van de eerste bezit het Museum de E h o n n i s h i k i n o f u k u r o of
‘Prenteboek: zak van brokaat’. ‘Brokaat’ is de gewone dichterlijke benaming voor
kleurendruk, en het boekje is als het ware een zak vol kleine teekeningen in Hokusai's
stijl, ten gebruike der schilders. Wij hebben twee exemplaren van dit aardige fijne
boekje, één oorspronkelijken druk van 1814, en één lateren nadruk. Wat een verschil
in tint! Het eerste zacht en fijn, het
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37. EEN DER ZES TAMAGAWA'S, DOOR KEISAI YEISEN.

tweede hard en grof. Ter vergelijking zijn ze naast elkaar tentoongesteld. Verder is
er een ander beroemd prenteboek van Yeisen, n.l. de K e i s e i u k i y o g w a f u of
‘Keisai's beelden van 't Vlietende Leven’.
Van dit werk, dat uit drie deeltjes bestaat en evenals Hokusai's Mangwa een reeks
van grappige kleine figuurtjes, landschapjes, bloemen, boomen en vogels geeft in
vier kleuren: zwart, wit, grijs en vleeschkleur, hebben wij vijf oude en twee nagedrukte
deelen. Ook hier is het verschil groot. Mooi is ook het werkje getiteld ‘B u y u
s a k i g a k e z u e ’ of ‘Afbeeldingen van moedige leiders ten aanval’, welks plaatjes
in zwartdruk de oude helden van Japan in wild gevecht vertoonen. Beide deeltjes
zijn oorspronkelijke drukken, zoodat de fijne en toch van wilde kracht bruisende
teekeningen goed tot haar recht komen. Dit laatste is helaas niet het geval met de
S h i n j i a n d ō of ‘Lantarens voor godsdienstige feesten’ (1829), waarvan het
eerste deel van Ōishi Matora's hand is, het tweede van Kuniyoshi, het derde van
Yeisen, en het vierde van Kuninao. Dit boek vol karikaturen, dat menschen en goden
in een vroolijk licht plaatst, en waarvan Yeisen's deel geheel aan 't vrouwenleven
gewijd is, geeft in dezen slechten druk alleen nog den humor, maar de fijnheid van
kleur en lijn zijn helaas verloren gegaan. Een aardig boekje is de N a g a s a k i
m i y a g e of ‘Als reisgeschenk meegebrachte produkten van Nagasaki’, waarin in
zwartdruk het leven der Chineezen en Hollanders aldaar, alsook hunne schepen,
een groote Chineesche tempel en Japansche godsdienstige optochten worden
weergegeven. De Hollanders zijn heel vermakelijk afgebeeld, doch blijkbaar niet
met het doel om hen te bespotten. Eén hunner houdt een groot horloge in de
uitgestrekte hand, om er een ander op te laten kijken, en de schilder, trotsch op zijn
kennis der Hollandsche taal, heeft er met groote letters ‘Hollandsche uurwerk’
bijgeschreven, met een wonderlijken haak boven elke u. Een ‘kurobō’ of ‘zwarte
jongen’, die echter in 't geheel niet zwart is geteekend,
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en gehuld is in een lange

NR

54. OP EEN MOOIEN SNEEUWDAG UIT VOOR EEN BOOTTOCHTJE, DOOR KEISAI YEISEN.

gebloemde jas, brengt op een blaadje een karafje met het onontbeerlijke likeurtje.
De man met het horloge zegt blijkbaar tot zijn juist verrezen makker, die er met zijn
pet wat zeemansachtig en niet zoo deftig uitziet als zijn met een grooten zwarten
hoed prijkende vriend: ‘Me dunkt, mijn waarde, 't is tijd voor een kleine
hartversterking’. Op een ander plaatje zitten twee Hollanders vroolijk te fuiven aan
een welvoorzienen disch, waarbij de Japansche dametjes niet ontbreken. Een derde
prent geeft het stellig niet geflatteerde beeld van een Hollandsche dame, die volgens
het bijschrift in 1829 te Nagasaki was aangekomen. De schilder prijst deze
negentienjarige schoone, de vrouw van een der Hollanders te Nagasaki, als
hebbende ‘een hoogen neus, diepe oogen, en een fijne, doorschijnende huid’, en
als zeer talentvol. Op het eind van het boekje noemt Yeisen zich leerling van
Yoshinobu, d.i. Haku-getsu-sai, een meester der Kano school. Ten slotte geven de
drie door Yeisen geïllustreerde romans en verhalen een beeld van zijn groot talent
ook op dit gebied. Het zijn teekeningen in zwartdruk, waarin het sterk dramatische
der onderwerpen zeer goed tot zijn recht komt. Een zich des nachts van een hooge
brug in 't water stortende vrouw b.v. is meesterlijk weergegeven, zoowel als een in
wilden galop langs een bergpad suizende ruiter. Ook in het afbeelden van
schrikwekkende spookverschijningen blijkt deze schilder een waardig navolger van
Hokusai.
Van de 221 prenten, die het Museum van Yeisen bezit, zijn er 74 tentoongesteld,
terwijl de rest in portefeuille te bezichtigen is. De overgroote meerderheid bestaat
uit vrouwen, vooral courtisane's. Het meer dramatisch element, door hem in
Utamaro's en Kiyonaga's onderwerp gebracht, is ongetwijfeld toe te schrijven aan
den invloed van Toyokuni's school, met name van Kunisada. Er is in vele dezer
vrouwefiguren een actie en een gezichtsuitdrukking te bespeuren, die ons sterk aan
het tooneel herinneren.
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Nr 1-26 zijn courtisane's uit de Yoshiwara, waartoe ook vele der vrouwen behooren,
op de prenten in portefeuille voorgesteld. Yeisen heeft, evenals Utamaro en de
zijnen, een groot aantal reeksen van prenten gemaakt, met een eindelooze
verscheidenheid van titels. Zoo behoort nr 1 tot de K e i s e i g o k e n j i n , of
‘Courtisane's van vijf huizen’, waarbij k e i s e i , ‘courtisane’, anders geschreven met
twee Chineesche karakters beteekenend: ‘(zij die) kasteelen doen omstorten’ (als
toespeling op de ruïneerende macht dezer vrouwen), door den beleefden schilder
is weergegeven door twee andere karakters van dezelfde uitspraak, welke
beteekenen ‘(zij die) hare gevoelens hebben verbonden’, m.a.w. wier contract haar
den vrijen loop van haar gevoel ontzegt. Een tweede woordspeling in den titel is
g o k e n j i n , dat behalve ‘menschen van vijf huizen’ ook kan beteekenen: ‘vijf
wijzen’. Nu, met een ouden Chineeschen wijsgeer heeft deze jonge dame al heel
weinig gemeen, maar dat de eerste woordspeling waarheid sprak, zien we op haar
droevig gezicht, dat in scherp contrast is met haar rijk kostuum. Een der vijf
Chineesche wijzen zien we in een hoek van de prent afgebeeld, wat ons een licht
doet opgaan over de tweede woordspeling.
Met kersebloesems zien we de jonge vrouwen heel vaak vergeleken. Zoo staan
er vele oirans (courtisane's) en andere vrouwen op Yeisen's prenten onder een
bloeienden tak van een kerseboom. Een andere eigenaardigheid van dezen schilder
is zijn voorliefde voor bonte gewaden, met groote

NR 38. DE SHINOBAZU-VIJVER TE YEDO BIJ MAANLICHT, EN EEN JONGE SCHOONE OP DEN UITKIJK,
DOOR KEISAI YEISEN.

sprekende figuren versierd. Op den rug van de op nr 2 afgebeelde oiran b.v. zien
we een huizengroep in 't groen en een groote schelp voorgesteld, terwijl de obi van
nr 3 een heilige langstaartige schildpad, en haar gewaad de stukken van een
schaakspel vertoont. Op den achtergrond zien we de bloeiende kerseboomen van
Mukōjima in de buurt van Tōkyō, waar duizenden jaarlijks heen trekken om de
bloesems te bewonderen. Deze prent behoort tot een reeks van uitgezochte
beroemde plaatsen, in verbinding met befaamde courtisane's. De schoone van nr
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4, Yosoi, de ‘Geblankette’ uit het ‘Dennenaaldhuis’, die we ook op nr 2 van Yeizan's
prenten zagen afgebeeld, wandelt met hare beide volgstertjes (van een dezer beiden
ziet men alleen den haartooi) in vol ornaat op hare hooge verlakte klompjes rond.
Een groote tijger in een bamboebosch (geliefkoosd onderwerp van dichters en
schilders) dient als ornament
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van haar kleed, dat verder met bloemen en ranken is bezaaid. Haar kort
overmanteltje is met bamboes versierd, en op haar met een maeanderrand afgezette
obi zien we kraanvogels te midden van wolken. ‘Volle bloei der Nieuwe Yoshiwara:
courtisane's van zeven huizen’ heet deze blijkbaar uit zeven prenten bestaande
reeks, waarvan vier andere platen (4a, b, c en d) in port. LII te zien zijn. Op het
zwarte overkleed van nr 5 kronkelt zich een groote groene draak, de dondergod,
uit wiens lichaam de roode vlammen wijd uitspatten in de drijvende wolken. Karakters
van ‘Lang leven’, zoowel als vleermuizen en als kraanvogels, symbolen daarvan,
op haar kleed en obi aangebracht, geven haar verschijning een goede
voorbeteekenis, waartoe de draak als lichtgeest nog het zijne bijdraagt. Nr 5a (Port.
LII), een andere dezer ‘Drie schoone courtisane's’, vertoont op de obi een
gevleugelden draak zwevend boven de onstuimige golven. Nr 6 vormt met nr 6a-d
(Port. LII) een groep van oirans, met hare beide volgstertjes (kaburo) wandelend
onder de bloeiende takken van een kerseboom. Een karper, tegen den stroom
opzwemmend, siert haar obi. Ook nr 7 en 8 verbinden de schoonheid der vrouwen
met die der geliefde bloesems. Fijn van tint is nr 9, waarop we een der ‘Zeven
hedendaagsche Komachi's’ (d.i. schoone, dichterlijke vrouwen) voor den spiegel
haar toilet zien maken. Gezwelgd in bonte kleuren heeft de schilder in de vijf prenten
van de ‘Vijf uitgelezen courtisane's der Nieuwe Yoshiwara’, waartoe

NR

41. BIJ AVOND UIT, EN FUJI IN 'T MAANLICHT, DOOR KEISAI YEISEN.

nr 10 behoort, en waarop een kleurig gewaad, op een standaard hangend,
eenachtergrond vormt voor de niet minder weelderig getooide vrouw. Doch naast
de bonte mengeling van kleuren is het lakzwart der overgewaden, dat ons herinnert
aan Kiyonaga's vrouwen, bij dezen schilder zeer geliefd. Dit zwart dient hem als
fond voor zijn draken en tijgers en bloemen, en het breekt het al te kleurige der obi's
en ondergewaden. Dat zien we o.a. op nr 11, waar draak en tijger, de doodvijanden,
elkander in den zwarten nacht vijandig aanloeren op een rots bij een schuimenden
waterval. Op nr 12 en 13 vinden we weer de bekende vergelijking met de Rokkasen
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of ‘Zes genii van 't lied’, wier portret met één hunner gedichten, in den hoek der
prenten als een opengeslagen boek weergegeven, de vergelijking voltooit.
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Nr 14-20a maken deel uit van een volledige serie van 53 courtisane's met even
zoovele landschappen, de welbekende 53 stations van den Tōkaidō, den grooten
heirweg van Yedo naar Kyōto. Vele andere prenten dezer reeks zijn in Port. LIV
bijeengebracht. Zoowel de vrouwen als de landschappen geven blijk van Yeisen's
veelzijdig talent. Sierlijk en vol tint zijn de rijk getooide schoonen, en een weldadige
rust ademen daarneven de aardige landschapjes. Ook nr 19b behoort tot een
dergelijke reeks van gezichten op den Fuji berg uit al de dertien provinciën vanwaar
diens fijne lijnen zichtbaar zijn. Op den blauwen overmantel der courtisane fonkelt
met breed uit zwierenden, vurigen staart een scherp-geklauwde phoenix. Nr 21
geeft een der ‘Acht gezichten van de Nieuwe Yoshiwara’, als na den storm kalmte
is neergedaald over de stad; ook nr 21a-c (Port. LV) zijn prenten van deze reeks,
die het beeld van Yedo's wijk van vermaak vereenigt met dat der schoonen die er
den toon aangeven. Een eigenaardig gevormde geelkoperen vuurbak met houtskool
steekt mooi af tegen het zwart van den mantel, dien de beroemde, door de schilders
om strijd afgebeelde ‘Bloemenwaaier’ uit het ‘Waaierhuis’ in de handen houdt. Ook
onder de op nr 22-25, twee- en drievoudige prenten, afgebeelde oirans komt zij voor
(nr 22), met hare volgstertjes wandelend onder een dak van kersebloesems.
Nr 26 en 27 zijn twee lange, smalle platen, wier vorm herinnert aan de makimono's,
ellenlange rolschilderijen waarop een geheele geschiedenis wordt weergegeven,
vaak met

NR 46. CONTRASTEN: DE ZWIERIGE JEUGD, EN DE OUDERDOM IN 'T PANDJESHUIS, DOOR KEISAI
YEISEN.

verklarenden tekst ertusschen. De eerste geeft den feestelijken optocht weer der
op zijn mooist uitgedeste Yoshiwara dames, die jaarlijks in de lente bij den vollen
bloei der kerseboomen als een kleurige stroom golft door de straten der wijk. Elk
van haar wordt voorafgegaan door een dienaar met een groote lantaren en haar
beide dienaresjes, en gevolgd door een paar andere vrouwen in feestgewaad. Nr
27 geeft een geheel ander beeld, n.l. een voorname dame in een prachtigen
draagstoel een breede rivier overtrekkend. De grinnikende naakte dragers hebben
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blijkbaar pleizier in hun werk, al loopen zij ook tot aan de borst in 't water. Zij vormen
met hun dikke koppen en witte lijven een grappig contrast met de fijne, sierlijk
gekleede meisjes, die het gevolg der dame uitmaken, en die door hen op de
schouders of op draagrekken overgevoerd worden. Onderwerp en behandeling
doen
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ons aan Hokusai denken. Twee dergelijke prenten (Port. LVI) vertoonen een op
tocht van knapen en den nachtelijken aanval der 47 trouwe vazallen, in de
Chushingura beschreven.
Dan volgen met nr 28 en 29 twee drievoudige prenten, waarvan de eerste den
wedijver van het vrouwelijk schoon met de pracht der pruimebloesems voorstelt,
terwijl de tweede, een zeer mooie plaat, een levendig sneeuwgezicht weergeeft.
Vermoedelijk is het een vijfvoudige prent geweest, want we zien den balk van een
draagstoel, die blijkbaar is neergezet voor het huis, waar men volgens het opschrift
booten verhuurt. Twee jonge dames (wellicht geisha's) zijn met dien draagstoel
gekomen, om per overdekte boot een pleiziertochtje te doen en van het mooie
sneeuwlandschap te genieten. Ze worden nu door de eigenares des huizes, die
met het rooktoestel en een matras vooraangaat, en een dienaar die een regenscherm
boven 't hoofd van een der dames houdt, naar de boot geleid, terwijl de
sneeuwvlokken rustig neerdwarrelen.
Van nr 30 en 31, de beide eenige hashirakake of ‘zuilhangers’ der verzameling,
is de laatste een duidelijke navolging van Utamaro's prenten van die soort, een
meisje met haar geliefde, kunstvol gecomponeerd in de enge ruimte der smalle
plaat.
Op nr 32-35 zijn waaiers met aardige landschapjes als hoekornament gebruikt,
terwijl de titel een woordspeling bevat op de schoonheid en wilskracht der vrouw
en op den schoonen vorm van haar voorhoofd, aan de zachtglooiende lijn van den
Fuji gelijk. Zooals we reeds vroeger zagen,

NR

55. AVONDUITGANG EN SILHOUETTEN, DOOR KEISAI YEISEN.

waren deze woordspelingen bij Utamaro en de zijnen zeer geliefd. Het zijn alle vier
mooie prenten. De courtisane op nr 32 staat bij de met papieren zijden voorziene
lamp, blijkbaar in gesprek; de jonge vrouw op nr 33 echter heeft het zwaarder te
verantwoorden. Zij worstelt tegen den storm op een smalle brug zonder leuning,
het lichaam voorover gebogen en haar kleed met beide handen stijf vasthoudend.
Haar prachtig zwart overkleed wuift op in den wind, en de geheele figuur, fijn van
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lijn en kleur, is vol actie. De met de teenen naar elkaar toegekeerde stand der voeten,
door het moeilijke voortbewegen nog sterker uitkomend dan anders, is natuurgetrouw,
want vanwege het van voren open vallende kleed eischt de etikette, dat de
Japansche vrouw met naar elkaar toe gebogen knieën loopt, en daardoor komen
de voeten vanzelf in schreven stand. De jonge vrouw op nr 34
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NR

69. DE SUMIDARIVIER BIJ YEDO IN WINTERTOOI, DOOR KEISAI YEISEN.

zit boven op een trap te kijken, blijkbaar in afwachting, terwijl die op nr 35 met
belangstelling stilstaat bij een advertentie, op den hoek van een huis aangeplakt,
ter aanprijzing van een mooi teint verschaffende ‘odeur der feeën’, een welriekend
poeder, dat volgens die annonce slechts 48 duiten per pakje kost.
Nr 36-42 geven meisjes, op de driesnarige samisen spelend of wachtend staande
uit te kijken naar iemand, telkens met een landschapje als hoekornament. De titels
als ‘Verzameling van hedendaagsche schoone vrouwen’, ‘de Zes Tamagawa's’,
‘Gezichten van Yedo’, ‘Hedendaagsche schoone vrouwen en 20 landschappen’ (nr
39, de eenige buste der verzameling), ‘Alle beroemde produkten der oostelijke
hoofdstad (Yedo)’, ‘Sneeuw, maan en bloemen van dezen tijd’ (nr 42, waarop de
kersebloesems bewijzen dat deze prent de laatste der reeks is), al deze titels geven
aan, dat nog ettelijke andere prenten met elk ervan zijn samengevoegd tot één
bundel. Op nr 41 zien we een mooi landschapje met den geheel besneeuwden Fuji,
door maanlicht overgoten, op den achtergrond.
Op nr 43-44 zijn vrouwen aan den arbeid, n.l. de zijdewormenteelt. Het zijn nr 3
en 4 van een reeks, waarvan we alleen deze beide prenten bezitten. De
moerbeibladeren worden in een mand gedaan en vervolgens in de platte bakken
aan de zijdewormen te eten gegeven.
Dan volgt (nr 45-62) een lange rij van jonge vrouwen in haar dagelijksch leven;
ook deze prenten behooren weder tot allerlei reeksen. Op nr 46 komt een jonge
dame keurig gekleed van het badhuis, nagestaard door een kleinen jongen met een
vlieger; boven in den hoek zien we een arme, leelijke, oude bijvrouw een haarpen
in 't pandjeshuis brengen, in schril kontrast met de andere. Die van nr 47 is aan het
mangelen, met haar baby op den rug, terwijl de herfstwind de roode ahornblaadjes
doet neerdwarrelen. In luchtig zomergewaad zien we ze op nr 48-52, terwijl
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NR 70. LENTEVREUGD BIJ DEN SHINOBAZUVIJVER IN HET UENOPARK TE YEDO, DOOR KEISAI YEISEN.

we in nr 54 de in de sneeuw staande, prachtig afstekende figuur van een der beide
dames herkennen, die op de groote prent nr 29 ter boottocht uitgingen. Op nr 55
zien we weer, evenals bij Yeizan, de grappige silhouetten op de papieren deuren
van bij lamplicht dansende en musiceerende figuren, met op den voorgrond een
ranke vrouwengestalte. Op 60-62 werkt het lakzwart der overgewaden weer mooi
naast de omringende kleuren van kleed en landschap.
Evenals Hokusai en diens leerlingen maakte Yeisen ook s u r i m o n o 's,
gelegenheidsprenten van klein formaat, waaraan de schilders een bijzondere zorg
plachten te besteden, en waarbij goud en zilver ter opluistering werden gebruikt.
Dat zien we ook bij nr 63-65, waar de ornamenten der kleederen met zilverglans
schitteren, en de koperen vuurbak met ketel een gouden weerschijn vertoonen.
Gedichten zweven boven of naast de jonge vrouwen, die in de lente bij de bloeiende
pruimeboomen staan te praten, bij de rivier onder den bloesem der kerseboomen
zitten te dichten, of bij den vuurbak zitten te peinzen in de kamer, door welks rond
venster een mooi sneeuwgezicht zich aan het oog vertoont. Ook nu 66c is een
surimono, met zwemmende eendjes op den voorgrond en een tempel, hoog gelegen
boven in den witten nevel wegduikende huisjes, te midden van geboomte op den
achtergrond.
Op nr 66, een grappig klein plaatje, een man met een bezem voorstellend, volgen
vijf l a n d s c h a p p e n (nr 68-72). Nr 68 is een gezicht op den Kiso-kaidō, den ouden
weg door Kiso, een bergachtige streek in de provincies Shinano en Mino. Twee
mannen uit het volk zitten uit te rusten en een pijpje te rooken aan den steil
afgaanden kant van den weg, en achter hen zien we twee vrouwen, met bundels
bamboeriet beladen. Yeisen's met figuren gestoffeerde landschappen herinneren
ons eensdeels aan Shunsen, anderdeels aan Hokusai en Hiroshige. Het
sneeuwgezicht op nr 69 heeft helaas een te scherpe blauwe tint voor het
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water der rivier, de Sumida-gawa bij Yedo, want anders is het met zijn met sneeuw
bedekte boomen, zijn grauwe lucht en zijn van kou bibberend gezelschap in de
veerschuit lang niet kwaad. Hetzelfde bezwaar geldt voor nr 70, den beroemden
Shinobazu vijver in het Uenopark te Yedo, met den Bententempel op het eilandje,
nog heden een zeer geliefkoosd

NR

60. JEUGDIG SCHOON ALS NIEUWE LENTEVREUGD, DOOR KEISAI YEISEN.

oord voor de bewoners en bezoekers van Tōkyō en omgeving. Op den voorgrond
zien we een gemengd gezelschap, waaronder deftige samurai (ridders), bij een
theehuis. Nr 71 geeft denzelfden vijverweer, maar nu van een hoog punt af gezien,
doch van denzelfden kant. Steile trappen voeren aan den rechteroever op naar een
anderen Buddhistischen tempel, welks groot dak boven het geboomte uitsteekt.
Steenen tempel-lantaarns omzoomen het pad naar het heilige eiland der godin
Benten, en ettelijke theehuizen verwachten den steeds vloeienden stroom van
bezoekers. Hier is het water zachter van tint, alsook op nr 72, waar we een blik
krijgen op de beroemde Kintaibrug, die den dichterlijken naam draagt van ‘Gordel
van brokaat’. Deze brug, die zijn vijf steile bogen van 135 meter lengte spant over
de Nishiki-gawa, de ‘Rivier van brokaat’ bij de stad Iwakuni, is een dankbaar
onderwerp voor een schilder. De bocht van de breede rivier met haar bergachtige
oevers en de machtige brug die ze verbindt zijn zeer goed weergegeven. Eigenaardig
is de roode wolkenrand daarboven, die ook Shunsen's landschappen kenmerkt. We
zien dien rand ook op twee andere prenten van Yeisen, in Port. LVI te bezichtigen,
den vollen bloei der kerseboomen in de Nieuwe Yoshiwara (nr 72a) en bij den
Kwanei tempel in Ueno (nr 72b) weergevend. Op de laatste prent is de Shinobazu
vijver links zichtbaar, en de Fuji troont op den achtergrond hoog achter het Hakone
gebergte. Een groote menigte vroolijke bezoekers verlustigt zich in het gezicht der
kersebloesems. Dat is de tijd waarop heel Japan zwelgt in een roes van vreugde,
want de drie grootste genoegens zijn het gaan zien der bloeiende kerseboomen in
de lente, het vangen van vuurvliegjes in den zomer, en het bezichtigen der roode
ahornboomen in den herfst. De winter brengt het Nieuwjaarsfeest, evenals in China
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en Tibet den tijd van louter genot. Voeg daarbij nog de tallooze feesten der
Shintōistische en Buddhistische tempels, en men krijgt een beeld van het opgewekte
leven van dit arme, maar altijd vroolijke volk.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

359

Van over de grens, door J.G. Sinia.
Wanneer men van Breda uit den steenweg volgt, die langs het bekende ‘Mastbosch’
naar België voert, ziet men al spoedig, nadat men de grens overgestoken is, de
vaagblauwe silhouet van een slanken toren boven het donkergroen van de
dennenbosschen opdoemen. Dit is de toren van Hoogstraeten, een klein dorpje,
dat bekend is om zijne bedevaarten. Het dorpje zelf is van weinig beteekenis en het
staat, klein en onaanzienlijk als het is, in geen verhouding tot het machtige bouwwerk,
dat hier in de Middeleeuwen gegrondvestwerd, de kerk van ‘St. Cathérine van
Oosterhout’ met haar prachtigen toren, die uit roode klinkers en zandsteen
opgetrokken, in wonderwarme tinteling van kleur zijn slanke lijnen boven de huizen
van het nederig Brabantsch dorpje verheft. Maakt deze toren, die met zijn 105 Meter
hoogte den ganschen omtrek over aanzienlijken afstand domineert, reeds van uit
de verte een machtigen indruk, sterker nog raakt men onder zijn bekoring, wanneer
men hem van dichtbij beschouwt, zijne ranke pilasters ensierlijke boogvensters, die
zich tot duizeling wekkende hoogte schijnen te verheffen, in de volle weelde hunner
versieringen tot openbaring komen.

TOREN VAN HOOGSTRAETEN.

En het inwendige der kerk toont niet minder waardevolle voortbrengselen van
Middeleeuwsche kunst; men ziet daar in eikenhout gebeeldhouwde banken van
subtiele schoonheid, die eenigszins doen denken aan de beroemde banken in de
groote kerk te Dordrecht, doch wat conserveering en uitvoering betreft stellig daar
boven staan.
Hoe is toch een zoo reusachtig en kostbaar bouwwerk in dit schijnbaar zoo nietige
plaatsje ontstaan, is een vraag, die zich onwillekeurig opdringt. En hierop zou wellicht
alleen de geschiedenis kunnen antwoorden. Evenwel, bij het afspeuren der stille
dorpstraat ontmoet men hier en daar

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

360
wel teekenen, die op vroegere grootheid wijzen. Zoo het raadhuis, een mooi
oudhollandsch gebouwtje met trapgevels en pittige torentjes, dat echter, hoe aardig
het, op zich zelf beschouwd, ook aandoet, door zijn ongelukkige plaatsing vlak naast
het massale complex van kerk en toren, waarin alles even forsch en krachtig is, wel
iets popperigs heeft en in het geheel niet tot zijn recht komt.
Iets verder trekt de fraaie gevel van een oud Bagijnenhof de aandacht, terwijl hier
en daar de armzalige verminkte overblijfselen van wat voor eeuwen aanzienlijke
behuizingen waren, tusschen de vele nieuwe huisjes te voorschijn treden.
Afgaande op dit laatste, komt men tot de conclusie, dat dit plaatsje dan, na tijden
van sterken teruggang, weer min of meer in opkomst is en zeer waarschijnlijk zullen
daar de bedevaarten niet vreemd aan zijn. Maar wat dan ook tevens bijzonder opvalt
is het aantal kroegen, hetwelk hier zelfs voor Brabant, dat overigens toch al als een
eldorado voor kroeghouders aangemerkt kan worden, abnormaal hoog is, geen
hooge gedachten opwekt van het zedelijk peil der inwoners en een schrille
tegenstelling vormt met het trotsche bouwwerk, dat hier eens, God ter eere, gesticht
werd. En den hongerigen reiziger brengen al deze café's, restaurants, tavernes, of
hoe zij dan verder ook mogen heeten, tot wanhoop, daar zij, hoe weidsch hunne
namen ook mogen klinken, geen van allen een zoo oogelijk voorkomen hebben,
dat zij een met vertrouwen binnentreden wettigen. Zoo sjouwt hij van rechts naar
links, van het begin van het dorp naar het eind en weer terug, zonder tot eene keuze
te zijn gekomen, tot eindelijk de maag tot besluiten dwingt en hij te langen leste na
lang wikken en wegen die gelegenheid binnenvalt, welke hem nog het minst slecht
toelijkt.
Aldus ging het ook mij: Hongerig, verkleumd door een kouden wind, die mij ook
bij het maken van mijn schets duchtig gehinderd had, zwierf ik het dorp rond, zoekend
naar een behoorlijke gelegenheid ter versterking van den inwendigen mensch. Ten
slotte belandde ik in een hotel, waar ‘le Cygne’ uithing, dat er van buiten ook maar
matigjes uitzag, doch het bordje van den Belgischen wielrijdersbond droeg en
derhalve eenig vertrouwen inboezemde. In dit vertrouwen werd ik gelukkig niet
bedrogen, doch de hoop, die ik koesterde, hier ook een en ander omtrent het dorp
Hoogstraeten en zijn kerk te kunnen vernemen, werd niet vervuld en zoo peddelde
ik, voor wat dit laatste betreft weer onverrichter zake huiswaarts, daar ook de tijd
om ergens anders te trachten eenige inlichting te krijgen mij ontbrak. Maar mijn
doel, een schets van de St. Cathérine en haar omgeving te maken, had ik tenminste
bereikt en dit was voor mij ten slotte toch het allervoornaamste.
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De Nederlanders te Londen
door R.W.P. de Vries jr.
Op de Idial-Home-Exhibition.
Naast een vermakelijke parodie op Nederland en zijn bewoners, als ware Nederland
één groot Marken-Edam-Volendam, bewoond

KAMER ONTWORPEN DOOR C.W. NIJHOFF.

door mannen met pofbroeken en meiskens met witte mutsjes, was daar dezen zomer
te Londen, zij het dan ook geheel afgescheiden van dit caricatuur-Holland, een
Hollandsche afdeeling die waardiger ons land, in het bijzonder den stand onzer
huidige meubelkunstnijverheid, representeerde.
Na zeer veel moeite, geschrijf en weergeschrijf is het ten slotte, dank zij de
krachtige voortvarendheid van den heer Penaat, gelukt, voor bovengenoemde
tentoonstelling een Nederlandsche inzending bij een te brengen, die een uitstekend
beeld gaf van de interieurkunst onzer dagen. Wel was zij niet geheel compleet,
miste men er noode het werk van enkele toch zeer belangrijke kunstenaars, dat er
zeker ook op zijn plaats geweest was, had een langere voorbereiding en.... een
behoorlijke subsidie ongetwijfeld invloed uitgeoefend op het resultaat; maar wat er
thans te zien is geweest, mocht gezien worden, kon een vergelijking met Engeland,
Frankrijk, België ten volle doorstaan, deed onze Nederlandsche meubelkunstenaars
kennen als menschen van smaak en karakter.
Daar waren kamerinrichtingen van De Bazel, Penaat, Lion Cachet, Nijhoff, de
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HAL-INRICHTING ONTWORPEN DOOR J.J. DE GRAAFF.

Graaff, Mauve, Smits en Fels, die deden zien hoe iedere kunstenaar zich tot taak
had gesteld een aangenaam milieu te scheppen: een interieur, prettig van toon,
gezellig van indeeling, rustig, stemmig, eenvoudig en toch geacheveerd.
Er zat huiselijkheid in ieder vertrek; met smaak was telkenmale de wandbekleeding
gekozen, was harmonie verkregen tusschen meubelen en tapijten; met zorg waren
de tallooze kleinigheden, die in een kamer de geest van den bewoner doen kennen,
bijeengezocht. En juist d i t moeten wij in onze hedendaagsche interieurs terug
krijgen, willen zij de concurrentie met de weer-in-de-mode-komende antieke
kamerinrichtingen, met succes kunnen doorstaan. Want dat verlangen naar
betimmeringen in zeventiend' eeuwschen stijl, die een dertig jaar geleden zeer in
trek waren, (wij mogen het beginsel verkeerd achten), was zeer begrijpelijk en
verklaarbaar. Men zocht naar een éénheid in zijn kamer, in een tijd dat er zoo weinig
vormenbegrip bestond, en die eenheid vond men, in een z.g. n ‘stijl’kamer. Daarbij
gaf de meestal donker-eikenhouten hooge betimmering, de balkenzoldering, de
omtimmerde schouw een bekoring van huiselijkheid, van gezelligheid.
De moderne meubels uit 1895 en daaromtrent, zij misten nog alle gerief, zij misten
voornamelijk de intimiteit. Ontstaan als zij waren in een periode, waarin de menschen
met revolutionnairen geest het bestaande omver wilde werpen, namaak van oude
meubelen uit den booze achtten, constructieve verbindingen die niet zichtbaar
waren, als onlogisch verklaarden, ornamentatie overbodige luxe noemden, hadden
die meubelen en de kamerinrichtingen uit dien tijd en uit nog vele tijden daarna, het
kenmerk van ontworpen te zijn door vernuft, verstand mogelijk; maar niet door smaak
en gevoel.
Het zou zeker interessant zijn de eerste meubelen uit dien tijd, van Berlage, van
De Bazel, Lauweriks, Penaat, Mol eens na te speuren en af te beelden om te zien
wat uit de beweging dier dagen geworden is.
Een feit is echter, en de tentoonstelling der Daily Mail bewees dit ten volle, dat
onze huidige interieur-kunstenaars weer zoeken naar een aangenamen toon in een
vertrek, dat zij bij al hunne beginselen, waar de scherpe kantjes door de jaren wel

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

wat afgesleten zijn, de behagelijkheid uit vroeger dagen weer trachten terug te
vinden.
En dit is noodig ook; want ik houd het
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niet geheel voor een

KAMER-INRICHTING ONTWORPEN DOOR C.A. LION CACHET.

modezucht, maar wel degelijk voor een reactie op de leegheid der ‘moderne’ kamers,
dat men w e e r vraagt, en in zeer groote mate, naar antieke meubelen, zij het dan
ook thans naar een andere stijl-periode dan een dertig jaar terug, nu naar Queen
Ann, Chippendale, Empire.
Wil dus het twintigste-eeuwsche meubel, het zeventiend'-, achttiend'-eeuwsche
vervangen, en waarom zou dat niet mogelijk zijn in de woningen van
twintigste-eeuwsche menschen, dan moet het van dien aard zijn dat men het niet
alleen ter wille van het beginsel aanvaardt, maar wel degelijk omdat men het, met
't beginsel, ook mooier, prettiger, aangenamer vindt.
Bij de interieurs nu in Londen, was van een dadelijk op den voorgrond tredende
‘moderniteit’.... niets te bemerken. Er was noch het hinderlijke van eenige ‘nieuwe
richting’, die gepropageerd werd, te bespeuren, noch een zoeken naar ‘nieuwe
vormen’, zóó zelfs dat enkele kunstenaars in hunne kamers oud Delftsch, oud
porcelein hadden staan, dat daar volstrekt geen vreemden indruk maakte.
Me dunkt daar moet het ook eigenlijk heen, dat dingen die goed zijn, elkaar
wederkeerig kunnen verdragen. Een Perzisch kleed, een Oostersch weefsel, een
Japansch brons, een Delftsche pul, een Chineesch cloisonné, al deze zaken die
een geheele ontwikkelingshistorie achter zich hebben, die niet zijn geboren uit een
kunstenaarsgril, maar de afspiegeling van een kunstlievend volk, van een
kunstminnende tijdsperiode, zij kunnen eigenlijk als toetssteen dienen of de omgeving
waarin zij geplaatst worden, wel van artistieke beschaving getuigt. De dingen zelf
zullen natuurlijk wel altijd goed blijven, maar in hun milieu kunnen zij wel eens prijken
als de bekende vlag op de modderschuit en in dat geval geloof ik, dat de
modderschuit te arm aan artistiek schoon is. De beredeneerde strenge logica moge
zich daar dan ook nog zoo hebben doen gelden, de goede smaak, het gevoel voor
lijn en kleur ontbrak.
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Nu zijn in de groep der interieur-kunstenaars in Holland zeer duidelijk twee
richtingen merkbaar, twee stroomingen. De eene vindt haar oorsprong in de
architectuur, de andere in de ornamentatie. De eene
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bouwt bij voorkeur een meubel op, zoekt lijnen en proporties, ik zou haast zeggen
langs mathematischen weg, om daarna als het meubel goed in elkaar zit, zoo noodig
eenige versiering aan te brengen. De andere gaat uit van het aspect, van den vorm
en de kleur, waaruit echter geenszins volgt dat de constructie en verhouding een
quantité négligeable is.
Wij zouden beide richtingen het meest kenmerkend kunnen toonen, hier ter
Ideal-home-exhibition ten minste, door het werk van C.W. Nijhoff en J.J. de Graaff
tegen over elkaar te stellen.
Nijhoff, de bouwmeester, die zich in latere jaren naast zijn omvangrijken werkkring,
op het meubelgebied bewogen heeft, blijft in zijn werk toch de nauwgezette, accurate,
wel overwogen constructeur. De grondvorm, de verhouding gaat bij hem vóór alles,
en geleid door goeden smaak weet hij dien vorm tot iets aangenaams en behagelijks
op te voeren. Zijn meubelen zullen u niet overweldigen, of verbaasd doen staan,
doch zij zijn degelijk en goed, met een zekere voorname distinctie.
De Graaff daarentegen, die van huis uit beeldhouwer is, kan haast geen meubel
met rust laten zonder er iets aan te snijden. Zijn pleizier zit in de versiering, en al
zal hij daarbij wel zorgen dat een stoel gemakkelijk zit, een kast aangenaam van
indeeling is, toch is voor hem een meubel geen meubel, als hij er niet een aardig
paneeltje in heeft kunnen steken, een eindigingsvorm aan kunnen snijden, een
leuninggreep aan heeft gebeiteld. De Graaff heeft nog zoo iets in zich van den
meester-schrijnwerker, die al werkende het niet laten kon met een aardig
bladmotiefje, een dierfiguurtje zijn werk te tooien.
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En tusschen deze twee, misschien uitersten, in staat bijv. Lion Cachet, wiens
ornamentale gaven ongetwijfeld zijn constructieve beginselen overheerschen. Cachet
ziet ook voor alles het effect en zeer zeker het rijke effect, dat zijn meubelen in een
bepaalde omgeving zullen maken. Hij spaart geen snij- of inlegwerk, geen verguld
en metaal, en zonder de bruikbaarheid van zijn meubel te onderschatten, voelt hij
geloof ik het meest voor den uiterlijken kant. Wel zal het zoeken van een goede
oplossing hem ernstig bezig houden, maar daarna zal men toch zien, wat hij als
ornamentist er van maken kan.
De Bazel nu vereenigt beide kwaliteiten wel in ongeveer gelijke mate in zich,
alleen berust zijn versieringswijze evenals de opbouw van zijn meubelen op een
beredeneerd systeem; daardoor zit er een onvervreembaren samenhang in de
grondvormen en de versieringen van zijn stoelen, tafels, kasten. Het snijwerk en
inlegwerk, het is aangebracht als een zeker logisch gevolg van den bouw en de
indeeling, en waar De Bazel daarbij beschikt over een zeer verfijnden smaak,
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verwant aan die der achtiend-eeuwsche interieur-architecten, daar is in een
kamerinrichting van hem altijd een harmonie die frappeert. Eén zelfde lijn loopt door
het geheel, merkbaar zoowel in de geheele indeeling als in de onderdeelen, zoowel
in de grondvormen als in de ornamentaties.
Penaat staat misschien nader tot De Bazel dan tot Cachet, hoewel hij beider
neigingen heeft. Zijn oorsprong is dan ook nòch die van den bouwmeester nòch die
van den sierder. Logisch aangelegd, met een zin, het hoe en waarom der dingen
te overwegen, met een voorliefde voor eenvoud en duurzaamheid, voor praktisch
nut en behagelijkheid, heeft hij niet het verlangen zijn meubelen eens rijk en
weelderig te maken. Hij blijft zich bepalen tot eenvoudige deftige schoonheid, de
schoonheid die eigenlijk reeds spreekt uit een goede bewerking van het materiaal,
uit een keuze der grondstoffen, en daarbij een bescheiden, zelden op den voorgrond
tredende versiering. Wat vooral echter Penaat interieurs kenmerkt is zijn gevoel
voor kleur; met zeer grooten smaak kiest hij zijn wandbespanning bij de bekleeding
zijner meubelen en deze weer bij de kleur van het hout. En de gelukkige bezitters
van door hem ingerichte vertrekken zijn er zóó van overtuigd dat zij niet zelden hem
blijven raadplegen, wanneer een nieuw tapijtje, een wandversiering aangeschaft
zal worden. Het is misschien wel wat angstvallig zoo weinig zichzelf te vertrouwen,
maar ter andere zijde
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een bewijs dat men Penaats kleurgevoel weet te apprecieeren.
Van opmerkelijke distinctie was nog ter Londener expositie het rieten-ameublement
ontworpen door de heeren Fels en Smits. Dit was vooral hierom opvallend omdat
het niet alleen getuigde van gevoel voor lijn en vorm, maar omdat het r i e t was
gebleven. Riet is een prachtig materiaal, maar men moet het goed weten toe te
passen. Menig architect verwerkt het als hout, ontwerpt zijn lijnen, vult zijn vakken
in, zonder eigenlijk profijt te trekken van de eigenaardigheden van dit buigzame
smeïge materiaal. Zijn teekening is dan ten slotte wel uit te voeren, zij het misschien
ook niet gemakkelijk en zeer kostbaar, maar uitgaande van de grondstof waren er
veel rationeeler vormen en versieringen ontstaan.
Dit nu hebben de heeren Fels en Smits begrepen, waardoor hun ameublement
bij aangename kleur en lijn zoo goed in het karakter van het vlechtverk is gebleven.
Zóó typeeren die verschillende kamers eigenlijk vrij goed de makers zelf, die niet
nu eens dit, dan eens dàt zullen ontwerpen, naar mate de smaak van het publiek
of hun eigen invallen van het oogenblik. Zij blijven zich zelve vrij wel gelijk, d.w.z.
een later werk zal waarschijnlijk wel rijper, nog meer overwogen zijn, maar de
kenmerkende eigenschappen blijven behouden.
In de hierbij geplaatste afbeeldingen kan men wel eenigszins dit typeerende terug
vinden; om echter den indruk nog iets te

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

368
versterken wil ik enkele vertrekken wat nader omschrijven.
De Bazel's deel van een zitkamer, - de schoorsteenhoek -, die wat lager van
verdieping is dan het overige deel van het vertrek en daardoor wel aan intimiteit
wint, is betimmerd in donker eikenhout, met hooge lambrizeering. Naast de haard,
die door tegels, (naar ontwerp van De Bazel in de plateelbakkerij ‘de Distel’
uitgevoerd), omsloten is, zijn twee lage boekkastjes aangebracht, en onder het raam
en daartegenover zitbanken. De lage zoldering wordt gesteund door fijn geprofileerde
zuiltjes. Het tapijt is in de fabriek van W. Stevens en Zoon te Rotterdam eveneens
naar de Bazels teekening uitgevoerd; maar dat goed werk van een ander in een
dergelijk milieu niet schaadde, bewijzen allereerst de oud-Delftsche
Paauwenveer-bordjes tegen den wand, doch verder ook het haardschermpje van
mejuffrouw B. Bake, de kussens van mej. A. Philipse, de beeldjes van Tjipke Visser,
en de muurbespanning door Chris Lebeau ontworpen. Waar naast de ontwerper
zeker wel de maker en medewerker in aanmerking mag komen, wijl ook hij in niet
geringe mate tot het resultaat bijdraagt, willen wij niet verzuimen hier als uitvoerder
te noemen de werkplaats ‘De Ploeg’ waarvan de heer C. Oosschot de leider is.
De meubelen in Nijhoff's zitkamer zijn van donker in den was gewreven rood bruin
cubaansch mahoniehout, bekleed met grijze moquette, die weer goed samenstemt
met het gestreepte weefsel dat als wandbespanning dient. 't Is al harmonie.
Zoo staat de schoorsteen van licht escalotte-marmer in goed evenwicht tegen
het ivoor-kleurig lijstwerk.
Ook hier treffen wij weder anderer medewerking aan, zoowel in het tapijt der
Deventersche fabriek als in den haard en de pendule met zijstukken die door
Eisenloeffel ontworpen werden.
Penaats eetkamer, in de werkplaatsen van ‘de Woning’ uitgevoerd, heeft door
zijn donkerkleurige mahoniehouten lambrizeering een deftig, degelijk cachet, iets
zeventiendeeuwsch zou ik zeggen, als ik niet vreesde misverstaan te worden, en
gedachten te wekken van stijl-imitatie, waar hier geen sprake van is. Opvallend van
goeden toon is de kleur: het rood-bruin van den wand dat naar boven toe begrensd
wordt door een beschildering in matgeel die een overgang vormt naar de
gepaneeleerde ivoorkleurige zoldering.
De stoelen eveneens van dof rood-bruin cubaansche mahonie zijn bekleed met
leer in oud-bruine kleur; terwijl een eiken parket-vloer met ingelegd palissander rand
gedeeltelijk bedekt wordt door een tapijt, bij de firma Stevens uitgevoerd, in oud-geel
met grijs waaromheen een rand loopt van blauw-rood-roomwit. Niet het minst
belangrijk in deze kamer waren de schoorsteenmantel en de kroon, beide ook door
Penaat ontworpen
Als medewerker aan dit interieur mogen wij nog noemen Chris Lebeau, die het
ontwerp voor het tafellaken en de servetten maakte, waarnaar de firma van Dissel
hunne weefkaarten liet slaan. Verder was er een voetkussen van mej. v. Regteren
Altena, een boekbandje van Mej. Bake en kussens door de dames Reesema en
Nierstrasz ontworpen.
Lion Cachet's kamer was als geheel minder compleet. Hier kon men beter de
onderdeelen, de rijkdom van snij- en inlegwerk waardeeren aan den dressoir, en
aan het zeskante tafeltje. Wat echter hier een groote bekoring gaf, een weelderigheid,
voor Cachet zoo kenmerkend, was de wandbekleeding in gedeeltelijk geëtst en
verguld asbest. De tinteling van deze stof, de rijke en voorname kleur van grijs, wit,
en goud, zij paste zoo goed bij het donkere buffet, bij den donkeren armstoel. Het
tapijt was eveneens door Cachet ontworpen en uitgevoerd in de natuurlijke
wolkleuren, in wit, bruin, grijs, zwart met toevoeging van blauw. Kleuren dus waar
men de zekerheid van heeft dat zij onmogelijk verschieten kunnen.
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Jaap de Graaff, wiens kamer als geheel ook minder tot zijn recht kwam, had hier
een goede hall-bank, royaal, stevig, met aardige gesneden eindigings-vormen der
stijlen. Trouwens bij al wat De Graaff maakt, wij zeiden het reeds, is de beeldhouwer
aan het werk geweest. Zie de lijst en bekroning van de boekenkast; en niet het minst
het kastje voor een triptiek van den schilder Herman Heyenbrock.
De wandbespanning hier was mischien een beetje te lichtkleurig, het donkere
tapijt harmoniëerde beter.
De tuinkamer naar ontwerpen van A.P. Smits en H. Fels, door de firma W.F. van
Vliet uitgevoerd, was weer beter één geheel. Die meubelen in pitriet gevlochten en
licht van kleur, zij zijn zoo bij uitstek geschikt voor tuinkamers, serres, veranda's.
Waarom? ik zou het niet precies kunnen definiëeren, maar ik denk dat het lichte,
luchtige, opene, een zuiverder harmonie met de natuur vormt. Bekijken wij nu zoo'n
stoel eens van naderbij, dan merken wij dat naast de noodwendige en ook hier zeer
sprekende constructie er toch een groote rijkdom in ornamentatie bij dit materiaal
mogelijk is. Aan het rieten-meubel als zoodanig, dat in onze ‘tuinsteden’ zoo op hare
plaats is, wordt nog te weinig aandacht geschonken. Wij kunnen niet tot voorbeeld
nemen, het rieten-meubel dat de meeste menschen koopen, wijl hierbij veelal de
bedoeling is om voor weinig geld een zitplaats in serre of tuin te hebben, maar het
betere soort, de rieten stoel, die een ‘goed, logisch en daarbij fraai meubel is. De
mogelijkheid hiervan moet men nog leeren zien, en daartoe bood de tuinkamer ter
Ideal-Home-Exhibition zoo'n goede gelegenheid.
Ook was er nog een ‘smaakvolle’ keuken door Jan de Meyer ontworpen, nog een
kamer door R.C. Mauve, nog andere dan de bovengenoemde en afgebeelde
vertrekken van De Bazel en Penaat, maar wij wilden slechts het meest typeerende
in de Hollandsche interieur-kunst bespreken en doen zien. Ook daarom willen wij
ditmaal niet langer stilstaan bij alles wat ‘ter stoffeering’ gediend heeft, hoe belangrijk
het bekende, en wonderlijk genoeg nog niet tot het interieur van een particulier,
nòch tot museumschat behoorende, superbe gebatikte kamerscherm van Dijsselhof
ook is; noch bij het borduur-, weef- en batikwerk, van de dames W.
Dijsselhof-Keuchenius, Reesema en Nierstrasz, Philipse, v. Regteren-Altena, Bake
e.a verwijlen. Ook moeten wij voor heden buiten beschouwing laten het aardewerk
van Chris Lanooy en Willem Brouwer, de beeldjes van Tjipke Visser en zooveel
ander schoons. Slechts een enkel specimen van ‘gebruikskunst’ willen wij nog iets
nader bezien en wel Jan Eisenloeffels klok en kandelaars. Wat ons, laten wij het
direct zeggen, het eerst en het meest hierbij opviel was de kleur en het prachtige
gebruik dat hier van het materiaal gemaakt was.
De kleur - dat groen en rood met wat paarsch-blauw, het was als van zoo'n
perzisch tapijt, en het zou mij niet verwonderen als Eisenloeffel zoo iets in de
gedachte had toen hij zijn kleurcombinatie samenstelde. Trouwens in Eisenloeffel's
werk vinden wij meermalen, zoo in hoofdvormen als in détails, herinneringen aan
goede dingen uit een voorafgegane kunstperiode. En is het wonder dat in zijn emails
iets zit van die groote emailleurs uit den tijd toen er een nationale Russische kunst
bestond. In zijn emails vooral lijkt Eisenloeffel mij op zijn best. Technisch zeer
meesterlijk, en op deugdelijke wijze profiteerende van het doorschijnende materiaal,
zijn de kapjes der kandelaars, waar het verscholen electrische licht doorheen schijnt.
Ook hier weer blijkt wat met een goede grondstof te doen is, mits deze maar geheel
in zijn aard bewerkt worde, en email i s een prachtige materie.
Laten wij dit korte overzicht der Londonsche expositie besluiten met een enkele
opmerking over ‘het exposeeren van nijverheidskunstenaars’.
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De kunstnijvere toch is in het algemeen begrip n i e t s ; hij is hoogstens de betaalde,
soms niet of zeer slecht betaalde ontwerper, teekenaar voor den fabrikant. In de
oogen van deze en van het publiek is de firma alleen de verantwoordelijke persoon,
en bij een tentoonstelling d u s de exposant. Deze logica, zij klopt echter niet bijster
als men slechts nagaat dat, de kunstenaar toch de man is van wien de gedachte
uitgaat, zonder wien de fabrikant niets kan maken. De geestelijke vader van het
voorwerp is buiten twijfel degeen die de compositie er voor maakte, lof als blaam
zullen hem treffen, hij moet dan ook zijn werk ter expositie toonen, en niet de firma,
die zijn het uitvoert, of exploiteert. Dat dit nog lang niet algemeen erkend en ingezien
wordt, de onoordeelkundige en mislukte opzet der Parijsche tentoonstelling is er
ook weer een goed bewijs van.
In Duitschland zou zoo iets niet gebeurd zijn, daar is kunstnijvere, ontwerper,
sierder, een positie, die gewicht in de schaal legt, die men.... erkent, maar hier??
Of moeten wij nog vele en lange jaren wachten.
Nu weet ik wel, voor tentoonstellingen acht men handelsmenschen beter dan
artisten, maar eilieve deze Londensche tentoonstelling is nu eens op touw gezet
door.... artiesten en is uitnemend geslaagd, zoo zelfs dat Engelsche firma's, die
anders niet gaarne een andermans superioriteit erkennen, hunne werklieden
aanraadden vooral ook bij die Hollandsche kamerinrichtingen te gaan zien.
En de samenwerking van de kunstenaars met de uitvoerders, wel zij was van
dien aard, dat fabrikanten schriftelijk hunne tevredenheid betuigden, terwijl die
artisten, die nu zij zelf eens de zaak in handen hadden, en dus in de gelegenheid
konden zijn de namen der firma's die voor hen gewerkt hadden te negeeren, er juist
allen op gesteld bleken die namen der medewerkers naast de hunne vermeld te
zien.
De kunstenaars, zij weten wel degelijk dat de uitvoering van hun werk een zeer
belangrijk gedeelte is, en zullen hen aan wien zij dit toevertrouwen dus zeker als
zoodanig respecteeren; maar het plan, de grondgedachte, de leiding komt toch van
den ontwerper, niet waar, en is het dan zoo vreemd dat zij hierin erkend willen
worden?
Nu heeft men het echter kunnen zien dat de leiding van artiesten en de
samenwerking van deze met uitvoerende firma's mogelijk is gebleken. Voor den
vervolge lijkt zij mij dan ook aanbevelenswaard en in zeker opzicht zelfs noodzakelijk.
Daar zijn weer tal van tentoonstellingen op kunstnijverheidsgebied te wachten voor
1913, laat men zich nu eens spiegelen aan den opzet der Parijsche en het resultaat
der Londensche. Kunstenaars en uitvoerders hebben elkaar noodig en het is alleen
maar de zaak dat men elkander naar waarde en naar de juiste waarde weet te
schatten. Op het oogenblik wordt de kunstnijvere in zijn positie echter nog wel eens
*)
wat zéér laag geschat en dat moet ook het publiek eindelijk eens gaan inzien.

*)

Noot van de Redactie: Toevallig valt de publicatie van dit artikel samen met de invoering der
nieuwe nederlandsche Auteurswet, waardoor de erkenning van den nijverheidskunstenaar
een inderdaad belangrijke stap vooruit heeft gedaan.
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Liefde's onzekerheden
door Annie Salomons.
VI.
Nu is het lente voor de blije kindren,
Die aan de poorten van het leven staan,
En als de bloesems, wie geen stormen hindren,
Jagen zij weelde na, om wee t' ontvaên.
Nu lokken, buit voor dartelende vlinderen,
De bloemen en dë oogen lustbelaên.
Maar wie sinds lang uit moedelooze handen
De leege lamp van zijn begeeren lei,
Hij ziet dë eeuwig-jong herleefde landen
En wendt den blik in starre mijmerij.
In donker huis, met kille, stroeve wanden,
Te streng voor lachen en te stil voor schrei,
Zal hij zich bergen als een schuwe schande
Voor 't lieve nooden van de lichte Mei.
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VII.
Door de lange, lichte dagen
Draag ik radeloos de pijn,
Al deez' lange, lichte dagen
Ver van u, alleen, te zijn.
't Zoele waaien langs mijn lippen,
En het zonlicht in mijn hals
Wekken, in hun koozend glippen,
Weeke erinn'ring, zoet en valsch.
'k Zit met open, leege handen
En de bonzing van mijn bloed
Hamert dof, hoe alle banden,
Die mij trots en kuischheid spanden,
Schromplen voor deez' wilde gloed.
Als de aarde, als de boomen,
Wil mijn ziel te bloeien staan,
't Leven moog' vernielend komen,
Stormend breken 't heiligst schromen,
Zij wil 't needrig ondergaan.
Maar als schemer, geur-doortogen,
Om de teere boomen hangt,
Smeeken mijn verstilde oogen,
Dat een droom, in schoone logen,
Voorzingt, wat mijn hart verlangt.
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VIII.
Vraag niet met uw tartende oogen,
Of 'k uw vrijheid nu erken,
Of mijn wil voorgoed gebogen,
Of 'k voorgoed gebroken ben.
Wees niet wreed mij nóg te smaden
Met den schijn-dwang mijns verbods,
Al uw honend-luide daden,
Die mijn trouwen eerbied schaadden,
Hitsten niet mijn wonden trots.
Scherp verstand wist te verzaamlen,
Klaar bewezen, grief op grief,
Domme Hart kon enkel staamlen:
'k Heb je lief, ik heb je lief.
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IX.
Ja, ik ben eenzaam, als gij eenzaam zijt,
En tóch mag ik u niet mijn handen reiken,
En om een wet van wreede bitterheid
Moet ik uw oogen en uw stem ontwijken.
En als wij beide in de stille nacht
Wanhopig weenen, wijl het wentlend leven
Mét bloei van jeugd verteert de blije macht
Tot zalig-zijn en zaal'gen zwijmel geven....
Dan dreunt de zang van 't eeuwig-klagend lied:
‘Hier geldt de keuze tusschen deugd vol doornen,
Een laten vreê na heet-geschroeid verdriet,
Of 't fel geluk der hopeloos verloor'nen’.
De nacht is stil; niets dan het droeve lied:
Uitleven.... of verschromplen en verstijven....
Ik hef de hunkerende handen niet.
Mijn lief, wij zullen beide eenzaam blijven.
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Isola Bella,
door Emma van Burg.
Deel II.
III.
Begin Maart. Verwonderend zoel was het. Tot op het uiterst toe vervaald lagen de
weilanden in het milde voorjaarszonlicht. Zon kwam verder op de tafel in de
voorkamer van Maria's Hoeve - nu ook half in de zon lagen de stapel luiers, en een
broek van Jan, door Grietje weer neergegooid bij een open naaidoos. Tegen de
muur het verst van het raam stond de wieg; het jongetje lag wakker in zijn eentje
tevreden geluidjes te maken. Daaronder op de grond een ineengefrommelde vuile
luier.
Grietje zat op een stoel, 't hoofd wat gebogen, in gedachten. Dat was haar leven:
werken, altoos het huishouden, altoos de kinders helpen, Jan saai.. Stil-denkend
ging ze naar het kippenhok, om de dieren te voeren. Ze zag, terwijl ze strooide,
Anne Imme komen aanrijden, voor het hek van Maria's Hoeve van haar fiets stappen,
't hek opendoen en het erf op gaan. 't Meisje zette haar rijwiel tegen de achterkant
van de woning; dan liep ze langzaam naar Grietje toe.
‘Dag Grietje’.
‘Zoo - dag An Imme’.
De kippen stonden allen, achterlijf omhoog: met heel snelle kleine draaitjes
bewogen de koppen, de bekken pikten, zonder tusschenpoos de eene korrel na de
andere. De twee vrouwen stonden er even bij; Anne Imme voelde zich onrustig,
aldoor bleven haar gedachten bij hetzelfde. Toen ze naast elkaar liepen van het
kippenhok naar het huis begon zij er maar over.
‘Grietje ik mot es met joo prate - ik en Bet woowe Jannetje thuushalen’.
‘Woowe-jelie Jannetje thuushalen - zoo - hé’. Zij gingen naar de voorkamer en
zaten daar tegenover elkaar aan de tafel. Anne Imme legde haastig sprekend uit.
‘Ik bedoel dat wee dan ok hillegaar veur d'r zorge zoowe - en dan woo we wee
d'r eerst een jaar bee ons houwe dat we over en weer es sien kennen hoe as 't
bevalt, en as 't dan is dat jee ok niet van gedachte veranderd ben dan konne-we
een contract opmaken’.
‘Jasses wat maol, een contract’, zei Grietje, minachtend Bet en Anne Imme.
‘Nou maar Grietje, as ik heur tien jaar lang bee mee had hew dan wil ik toch niet
dat jelie inienze kenne komme te teute: nou mot ze mee helpen in de boerderij’, zei
Anne Imme op toon van lichte minachting.
‘Compelement van mee en ik fiend-et maolle leu d'r doen’, viel Grietje op booze
snauwtoon uit. ‘Want as jelie over een paar jaar trouwt dan ken je heur toch niet
houwen’.
Maar Anne Imme die alles met Keyser had overlegd had haar antwoord klaar. ‘O
dan ken ik heur net even goed houwe, ik hew mien eige cente’.
‘Ja dat is zoo’, zei Grietje op toon van genadigheid. Zij liep door de kamer om een
paar kopjes in de kast te zetten. Anne Imme, zich niet op haar gemak voelend,
volgde haar bewegingen. Grietje ging weer zitten en bleef zwijgen.
‘Nou Grietje wat denk jee dan?’ vroeg Anne Imme eindelijk - zij hoorde zich de
woorden zeggen.
‘Nou, probeeren jee en Bet het dan maar een jaar’, zei Grietje.
De achterdeur ging: voetengeveeg, en Jan kwam binnen. Hij begroette Anne
Imme; die vertelde dadelijk in het kort zelf waarvoor zij kwam, en dat Grietje het
goed vond.
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‘Mot Jannetje dan bee ons vandaan’, zei Jan.
‘Jee heb zelfs een kiend Jan, en ik heb niks’, viel Anne Imme uit. Jan schrok van
haar boosheid - hij had niets bepaalds met zijn gezegde bedoeld.
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Anne Imme voelde zich beklemd nu zij alle drie over dat waar zij zoo lang te voren
en zooveel over gedacht had nu al waren uitgepraat. Zij begon weer,
geforceerd-opgewekt sprekend:
‘Dan rij ik nou metienze maar effe deur na 't Skil Grietje, want Kortenhoeven as
toeziende voogd zijnde moet er toch ok in kend worre’.
‘Ja da's goed’.
Anne Imme zoende het jongetje in de wieg, rekte nog even haar praten tegen
hem. Jan bracht haar naar de achterdeur - buiten stond zij, verruimd alleen. Nu
werd ze onrustig, haar adem ging sneller, zij liep in gedachten de verkeerde kant
op - wat zij zoo'n tijd met verlangen voor zich gezien had ging zich nu verwezenlijken.
Stil stond ze, ‘hè, kom ik zal Jannetje es gaan zoeken’, zei ze tot zichzelf.
Het meisje, in een jurkje dat zij zooeven vol modder gemaakt had, en met zwarte
strepen over haar rood warm gezichtje, speelde in het boomgaardje van een
boerenarbeidershuisje aan de andere kant van de weg. Blij lachend holde ze naar
Anne Imme toe, de armpjes uitgestrekt. ‘Lieve tante Nimme’. Anne Imme tilde haar
onder de armen veerkrachtig de hoogte in, zoodat het kind juich-lachend boven
tante's hoofd rondkeek. Zoo droeg ze Jannetje een stukje, hoog op haar armen.
‘Zou Jannetje wel met tante mee na De Burg willen?’ vroeg zij onder het gaan,
zwaar-hijgend ademhalend bij 't spreken, opkijkend naar het kindergezichtje,
warm-rood, bewegend vlak bij boven haar hoofd. De oogen van het kleintje zagen
in de hare - toen begon ineens het kind te werken: de beentjes hingen lang-gestrekt
spartelend naar omlaag, zij wou op de grond gezet worden. Dan gaf ze dadelijk
Anne Imme haar vuil handje.
‘Nou Jannetje mee na Bug’, verklaarde zij.
‘Nee lief vandaag mot tante naar opa an 't Skil. Maar over een paar dagen, dan
mag Jannetje met vader mee op de boerenwagen op de rij, en dan zal vader Jannetje
bee tante An Imme en tante Bet brengen. Nou dag lief, geef tante maar een soen’.
Zij knielde neer en kuste het kind, dat een lipje trok. Toen schelde ze terwijl ze
wegreed hard met haar fietsbel om Jannetje af te leiden. ‘Hoor es hoe hard as de
bel gaat - tingelingeling - uit de weg - zjuut’!
De betrokkenen keken bevreemd op van Anne Imme's plan - maar bij bezinning
vond niemand een bezwaar.
Anne Imme had een avond Keyser en Kortenhoeven bij zich; ze rookten
onafgebroken, de kamer kwam vol traag zwevende blauw-grijze rookkringetjes.
Keyser zette bedaard Kortenhoeven uiteen wat hij met Anne Imme had bepraat. De
visscher raakte geroerd door Anne Imme's goede wil jegens zijn kleindochtertje;
aan het eind stond hij op en gaf Anne Imme over de tafel heen een hand, zeggend
dat hij het vaderlooze kind vast wel met vertrouwen aan haar kon overgeven. Toen
ging hij zitten en veegde zijn oogen af, en snikte bij het weer denken aan zijn zoons
dood.
Maar vrouw Raven zat een middag te huilen bij Marriebuur. Hoe kon Grietje zoo.
Och god, Jannetje mocht het dan nog zoo best krijgen bij Bet en Anne Imme - 't
waren alderliefste aardige meikes - maar hoe kon een moeder d'r kind an een aar
geven. ‘Nou mensch bedaar nou maar’, zei Vrouw Vlaming eindelijk.
Als er nu menschen bij haar in de winkel kwamen vertelde weer Anne Imme met
een blij gezicht dadelijk als zij hun boodschap gezegd hadden, dat Jannetje
Kortenhoeven in 't voorst van de volgende week komen zou. De Zondagmiddag
daarna deed zij een Burgje met het kind aan de hand; langzaam liep ze, en sprak
veel menschen aan; zij praatte snel en vroeg achter elkaar naar verschillende dingen.
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kind. Dan stond zij lang in de deur van haar
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winkel, terwijl het kleintje op straat speelde; en als er menschen voorbij kwamen
riep zij luid-waarschuwend Jannetje iets toe.
Dat voorjaar en die zomer zat Anne Imme in de namiddag vaak op het plaatsje;
daar was de zon dan weg, je zag nog de toppen van de boomen in tuintjes van de
buren in warm gestadig naar boven wijkend licht. Zij zat er met naaiwerk; in het huis
zong onder het werken Bet, haar stem galmde uit, en op het plaatsje, om Anne
Imme heen, speelde Jannetje. Ze kakelde, met haar blokken en beesten, in haar
eentje haar fantazieën af - of verstopte zich achter de leuning van Anne Imme's
stoel, of in een hoek van het plaatsje, en dan moest tante verbaasd rondkijken en
zeggen: ‘hé weer is Jannetje?’ Luid schaterend schoot het kind voor den dag.
Als Jannetje zich dan ging vervelen bedacht Anne Imme wat nieuws: ‘kiek es lief,
nou krigt uwe de leeuw en tante neemt 't kameel, zoo - en wie ziene nou 't vorst
over de plaas rolt’. Terstond kantelden de dieren op wieltjes om op het ongelijk
plaveisel. Nu liet Jannetje al de beesten een voor een over de plaats naar Anne
Imme toerollen; iedere keer luider juichend danste ze als het houten dier omviel.
En op die oogenblikken voelde Anne Imme zich volkomen gelukkig, en wenschte
niets verder.
Grietje kreeg het denkbeeld om bij de Peper's, haar Cocksdorpsche vrienden, te
gaan logeeren - Leo zou zij meenemen. Ze verwachtte, terwijl zij er bij zichzelf over
dacht, dol plezier in dat plaatsje - zij had er altijd zooveel gezelligheid, iedereen
noodigde er haar uit. Tegen Jan begon zij op een avond te spreken over wat zij
wou. Hij had dit in het geheel niet verwacht, en wist niets te zeggen.
Grietje schreef aan haar vrienden. Amelia, de gehuwde dochter, eenige jaren
ouder dan zij, en vlak naast haar ouders wonend, zond dadelijk bericht terug dat zij
haar heel graag zouden ontvangen. Vrouw Raven was bij Grietje toen die de brief
kreeg. ‘Hier heb uwe een brief van Melia Peper’, zei Grietje het papier met kracht
vóor haar op de tafel leggend, ‘en deer staat in of ik an De Cocksdorp veur nachies
kom. Ik hew d'r al lang mee rondloope - dan kom je terug en dan hew je weer veul
meer plezier in je werk.’
Maar Vrouw Duinker begon, toen Jan weg was, na zijn ouders van Grietje's plan
verteld te hebben, met betrokken gezicht tegen haar man: ‘Mot Grietje nou in deuze
drokke tied weg’.
‘Jan ken zoolang wel hier sleepe docht ik’, zei Leendert Duinker.
‘Maar hee dient toch nachs en overdag bee sien eige thuus te bluve wegens de
lammeren’, riep luider en met nadruk de moeder.
Melia Peper vroeg voor Grietje kennissen om een theetje, en werd zelf dagelijks
met haar genoodigd bij anderen. Eén avond ging de heele familie met Grietje naar
de bioscoop-voorstelling die in de zaal van het logement gegeven werd.
Grietje genoot, van die uitgangetjes - zíj zou wel in De Cocksdorp wonen willen.
Op een morgen vertrouwde zij Melia toe haar tegenzin in haar huisvrouwenwerk,
en haar afkeer van haar saaie man.
‘Wel jajet zoo is het’, zei Melia, ‘je mot maar rekenen dat je nooit meer wat heb
as trouwde vrouw zijnde.’
Peper en zijn vrouw brachten met hun wagentje Grietje en Leo naar Maria's Hoeve.
Grietje deed de eerste avond weer thuis haar best om vriendelijk te wezen tegen
haar man en haar schoonouders. Zij herhaalde met stemgeluid van opgewektheid
wat Jan haar in een brief geschreven had. ‘Je heb veul twillinge hé Jan? 't gaat dut
voor jaar nog al goed met de lammeren loof ik.’
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haar arbeid - zij zou al die potten en pannen,
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die kleeren die zij te naaien en die luiers die zij te spoelen had wel in een hoek willen
smijten, begon ze tegen Jan. Op een keer zou zij aan 't Oudeschild Vrouw
Kortenhoeven, die ziek was geworden, op gaan zoeken; met haar hoed en mantel
aan stond zij tegenover haar man, en zag hem aan, terwijl zij sprak.
‘Ik gaan na 't Skil, dan kom ik de sloot bee 't Skulpepadje langs, deer ken ik mien
eigen altoos nog in verdrinken - en ás ik 'et niet doen’.
Jan vloog op van zijn stoel en stampvoette. ‘Verdomd skei je d'r nou es over uut’.
Plots met een bang gezicht keek Grietje naar hem; dan ging zij het vertrek uit.
Jans verjaardag viel in de hooitijd, op een Zondag. Sinds zijn trouwen had de jonge
boer zoo'n best jaar nog niet gehad; nu had hij al meer wagens binnen dan een van
de beide vorige zomers, en nog was van eenige stukken land het hooi niet af gehaald.
Die Zondag was hij opgewekt, zin had hij om malligheid te maken: zijn vrouw streek
hij onder de kin, maar zij trok met een ruk haar hoofd weg; toen nam hij zijn zoontje
op de knie, en praatte gekheid tegen het kind.
's Middags kwamen Jans ouders en Vrouw Raven om een theetje - later werd
nog Anne Imme met Jans stiefdochtertje verwacht, als Jannetje om een slaapje zou
zijn geweest. Jan maakte drukte; hij ging telkens rond met de koekjestrommel; dan
voerde hij Leo een kruimig koekje. ‘Och och hee is dan zoo maol met sien kiend’,
zei Vrouw Raven, hoofdschuddend met een lachje van verteedering, kijkend naar
de jonge vader die tegen het kleintje op Vrouw Duinker's schoot stond te praten met
hoog-gemaakte stem.
Grietje zat zwijgend. Zij had een ellendig leven - die menschen waren naar. Vrouw
Raven vroeg haar een paar maal iets - zij antwoordde met éen lettergreep. ‘Zeg
uwe nou ok es wat lief’, zei dan op verwijttoon de moeder.
Grietje stond op van haar stoel en ging de kamer op en neer loopen, huilende.
‘Ik weet m'n eige gien raad’, kreet zij. ‘Ik woo een meissie nemen om me te helpe,
ja, en moeder zeit dat het zonde is van de centen en wil dat ik m'n eige maar afbeul.
En Jan is altoos zoo naar teuge mee - ik weet niet hoe as ik 't met him uuthouwe
mot. Ik wou dat ik maar dood was’.
‘Maar wee hewwe toch niks had’, zei Jan.
Met scherp-getrokken gezicht sprak Vrouw Raven snel tegen haar dochter. ‘Grietje
wat bent uwe weer ontevreden - wel foei. Mot uwe je eige niet skame Grietje. Zoo
ondankbaar is uwe - wat benne d'r niet een berg arme stakkers die 't een boel minder
hewwe. Uwe heb zoo'n beste man, en wat niet een alderliefste kienders. Anne Imme
Knol, die ziel, zoo blied wezen as ze zokke kienders had. Wel foei - is dát een werk’.
‘Och Jannie ze heb-et te goed’, zei Vrouw Duinker.
Kort na haar verblijf te Cocksdorp had Grietje van Melia Peper een brief gekregen.
Haar moeder zette haar een paar keer aan om hem te beantwoorden: ‘Grietje heb
uwe nou al an Melia skreven?’ Maar Grietje schreef niet. ‘Melia Peper bevalt me
niet erg’, zei ze eindelijk, ‘zoo'n drukte heeft ze.’
Zij wou aan Bet Keyser vertellen wat zij nu leed en verzocht haar om een theetje.
Bet kwam. Grietje stortte zich uit: ‘Ik kén niet meer werken, alle ochtes dat ik opsta
verlang ik dat de dag maar weer om is. Ik geef niks meer om mien leven’.
‘Jees’, zei Bet. Ze dronken allebei hun thee op en aten verder van hun stukje koek
- dan zag Bet Grietje weer aan en begon: ‘Jees ik kén 'et niet of dat jouw rechte zin
d'r nou al af is’.
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In deze zomer begon Grietje maagpijn te voelen. Een paar dagen at zij elke maaltijd
alleen melkkost - toen ging zij naar de dokter. De oude medicus die al dertig jaar
op Texel
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praktizeerde en veel poeders voorschreef en drankjes in groote flesschen was op
zijn zomerreisje, en een jong arts nam de praktijk waar. Hij onderzocht Grietje, vroeg
haar naar haar gewone bezigheden en dagelijksch bevinden, en constateerde dat
haar maagpijn een zenuwverschijnsel was - doch dat zei hij haar niet. Hij schreef
haar voor om vooral op geregelde tijden te eten, matig, en zich door gebrek aan
eetlust niet te laten afschrikken - als zij volhield zou de pijn vanzelf overgaan. Behalve
koffie, thee en spiritualiën mocht zij ook gerust van alles gebruiken.
Nu lette Grietje op haar diëet en leefwijze: ze wou dagelijks precies om één uur
eten, en werkte 's morgens snel achtereen door om op die tijd klaar te zijn. Haar
man, de knecht en haar schoonvader, die mee-at als hij op land van Jan had
geholpen, dreef zij aan om dan thuis te wezen.
Haar maagpijn ging tijdelijk over, kwam weer terug.... Toen Grietje voor de tweede
maal ervoor naar Den Burg ging was de oude dokter weer thuis. Hij schreef haar
een drankje voor, waarbij zij geen baat vond.
En Grietje bleef telkens haar maag voelen. Dan at zij een paar dagen weinig,
soms een dag niets, hopend dat het dan morgen heelemaal over zou zijn.
Dat najaar begon zij snel te vermageren. Haar fijn gezichtje, zoo in evenredigheid
met haar tengere kleine gestalte, leek grooter, nu door het invallen van de wangen
de neus naar voren scheen te zijn gekomen, en de oogen donkeromkringd in beenige
holten lagen. Zij was aantrekkelijk-mooi geweest door haar blank-blozende tint, nu
werd zij geel-flets. ‘Wat wordt dát sképsel mager’, zei Bet op een keer tegen Anne
Imme.
Haar werk deed Grietje nu in een vroegere Zondagsche japon, waarvan de
garneering, toen die eenmaal aan 't losraken was, snel afbrokkelde, terwijl de stof
doorgesleten plekken vertoonde, winkelhaken kreeg en inscheuringen. Zwarte
randjes had zij aan haar ooren en onderaan haar hals; in haar blond haar zaten
verwarde knoopen die zij niet uitkamde.
Grietje begon aan slapeloosheid te lijden. 's Avonds in bed probeerde zij door
een of ander middeltje in slaap te komen: voortdurend tellen of onbeweeglijk stil
liggen. Het lukte niet, en later in de nacht begon zij hard te huilen. Of zij ging de
bedstee uit en liep de kamer op en neer, roepend tegen Jan: ‘ik maak m'n eige van
kant’. Dan deed zij de volgende ochtend zoo goed als niets, ging 's middags naar
bed, en raakte voor een uurtje in slaap.
Nu nam zij een dienstmeisje. Eentje van het Oudeschild was het, aanbevolen
door Vrouw Kortenhoeven; een pientere meid, groot van stuk. Maar zij wou niet op
Maria's hoeve slapen, - daar zij 's nachts niet buiten haar moeder kon, - dus ging
zij dagelijks tegen de avond naar 't Oudeschild, en liep daar dan met een jongen.
Na veertien dagen zei ze dat zij buiten 't Oudeschild niet wennen kon, en ging weg.
't Was een dag in Mei. Guur weer dat huiveren deed; over de landen vale grijsheid,
men zag maar een klein-benepen stukje wereld. In de donkere voorkamer van
Maria's Hoeve was de lucht bedompt, maar men voelde geen aangename meerdere
warmte dan buiten. Jan Duinker en zijn vader deden een koppie. Grietje gaf ze hun
koffie, en zette voor elk een bord met een broodje en een paar boterhammen neer.
Haar lippen trilden; haast onverstaanbaar, met bevende stem, vroeg zij af en toe
iets over boter of kaas, of nog een kop koffie.
Die nacht had ze bijna niet geslapen. Om éen uur wou er een koe kalven, en de
knecht was Jan uit bed komen roepen. Toen werd er met deuren gesmeten en Jan
en vader en buurman Daalder liepen hard heen en weer - nét was ze om één uur
in slaap gevallen en na die tijd had ze geen oog meer dicht gedaan.
Jan had die nacht op 't punt gestaan om de
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veearts te halen, - het kalf kwam heelemaal verkeerd, eerst de kop alleen. Toen
was zijn vader om buurman Daalder gegaan, en die had het dan nog opgeknapt.
Nou kwam de nageboorte weer niet, - dat waren zulke leelijke teekens. Jan was
bang dat het met dat beest verkeerd zou afloopen.
Leo kwam tegen zijn vaders knie aan staan. Anderhalf jaar was het ventje nu,
met het fijne gezichtje van de moeder, en tenger gebouwd. ‘Bee me’, zei het kind,
herhalend de laatste woorden van het zinnetje waarmee Jan hem altijd naar zich
toe riep. Jan hoorde hem niet. Hij begon tegen zijn vader:
‘Ik ben d'r niet tevreje mee - aans gaan ik om Van der Lugt, hee ken 't wel noodig
fienden om 't beest in te spute’.
‘Fraag eerst nog es an buurman Daalder’, zei Leendert Duinker.
Jan ging weg. Zijn vader stak een pijp op, en rookte. Grietje zat nu op een stoel
een sok te stoppen. Leo, zich vervelend, trok aan het kleed over de tafel - éen bord
kwam vlak bij de rand.
‘Naar kiend, zei je deer afbluve’, schreeuwde Grietje, op hem af hollend. Zij gaf
hem een klap in zijn gezicht - het kind begon te huilen. De oude Duinker, de pijp
tusschen zijn tanden houdend, bukte zich en nam hem op zijn knie. Leo, met de
tranen nog op de wangen lachte om de pijp en wou hem grijpen - de grootvader
nam de pijp uit zijn mond en hield hem hoog boven Leo's hoofd, - dan vlak in 't
bereik van zijn handjes - dan weer in de hoogte. Grietje legde de sok op de
schoorsteenmantel en ging de koppiesboel omwasschen - zij wou die rommel niet
op tafel hebben. Toen Jan met Daalder in huis kwam zat zij in de keuken met de
bak aardappels op haar knieën; ze schilde de een na de ander, pikte er de oogen
uit, en wierp ze in de pot met water naast zich op de vloer. Zij hoorde de mannen
achter in komen, hun voeten vegen en de keuken voorbijgaan. Even daarna kwam
Jan de keuken in.
‘Grietje hew jee de koffieboel al opruumd - ik had Daalder een koppie inskenke
wille’.
‘Ik sien d'r 't noodzakelijke niet van in dat Daalder hier koffie krigt’.
‘'t Is wel noodzakelijk want die man het veur mee van de nacht dat koebeest
opgnapt. Jee bent verdomd niks vrindelijk’.
Met minachting in haar oogen en haar opgetrokken mondhoeken sprak Grietje.
‘As jee de leste nachten aollan zoo slecht sleepen had as ik dan zoo jee 't ok niet
meer noodig fienden om vrindelijk te wezen’.
‘Dan zei ik koffie zetten - allo wies mee weer as jee 't allegaar deen heb’.
‘Ik denk d'r niet an’, zei Grietje. Ze ging door met aardappel-schillen.
‘Verdikkeme zel je mee na voor gaan’. Jan greep de bak en zette die op de grond,
de zwangere vrouw gaf hij een stomp, deed haar opvliegen naast haar stoel, dan
duwde hij haar met zijn beide armen vooruit het korte stuk gang door, 't trapje op
en de kamer in.
Grietje zette koffie. Als Daalder het rechtstreeks tegen haar had knikte ze even.
Jan zei niets.
Daalder raadde aan: niet inspuiten. De veearts had het éen keer bij een koe van
hem gedaan, maar toen was het beest vier-en-twintig uur later over zijn heele lijf
gaan opzwellen, en hij was weer een beste koe kwijt. Van der Lugt had er zelf de
pee an als de boeren 't hem vroegen. Alles maar aan de natuurwetten overlaten.
Nog pratend stond hij op; hij wou naar de koe gaan kijken. Leendert Duinker ging
mee: de twee mannen meenden dat Jan met hen naar de stal zou gaan. Maar Jan
deed de deur achter hen dicht: toen keerde hij zich om.
‘Jee verdomt-et’, schreeuwde hij tegen Grietje. De vrouw stond op, greep haar
stoel vast en keek hem aan met groote angstige oogen. Langs de tafel holde hij op
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haar af - zij stoof achteruit tot tegen de muur. ‘Jan - nee Jan’, riep ze, bleek; haar
oogen draaiden snel. Hij greep haar bij de
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armen - de deur ging open, en op de drempel stond Vrouw Duinker, verontwaardigd,
met gefronst voorhoofd.
‘Sst - sst - ze kenne jelie in de stal hooren. Ik skaam m'n eige veur buurman’.
‘Grietje geeft mee godverdomme altoos een groote mond’, schreeuwde Jan, zijn
vrouw loslatend. ‘Ik loop d'r uut’.
Met een paar groote stappen liep hij de kamer uit. Zijn moeder trok hem aan zijn
mouw om hem binnen te houden - stampvoetend stootte hij haar weg.
Vermanendpratend tegen hem volgde zij hem achterna naar de stal.
Toen Jan en Grietje die middag tegenover elkaar aan de maaltijd zaten
presenteerde Grietje zonder toon haar man van het vleesch en de stamppot. Maar
hij beet af: ‘nee ik wil niet’, en schepte even later zelf uit de schaal. Grietje haalde
met een lachje van minachting de schouders op.
De volgende dag, Maandag, was het de eerste lammerenmarkt. Jan Duinker reed
op een bakwagen zijn jong vee naar Den Burg. De heele vorige dag en die morgen
had hij nog niet tegen Grietje willen praten.
Op de markt verkocht hij tegen vrij hooge prijs zijn lammeren. Men onderhandelde
er met hem over, en hij antwoordde van pas. Toen de verkoop was afgeloopen
leunde hij tegen het hek waarbinnen zijn lammeren waren bijeengedrongen, en wou
niet naar huis gaan. Hij verdomde het, hij ging een borrel drinken. De Lindeboom
liep hij in en bestelde het eene glaasje na het andere.
Toen hij de herberg uitging was hij duizelig, en hij versprak zich een paar keer
toen hij meneer Koning, de eigenaar van Maria's Hoeve, vertelde welke prijs hij voor
zijn lammeren had gemaakt.
De volgende Maandag ging Jan Duinker na de markt weer in de Lindeboom. Hij
dronk veel, en werd druk. Midden in het vertrek stond hij breed-lachend te klinken
met Klaas van Rennetje, die op een boerderij in de Veen woonde en dikwijls 's
Maandags niet nuchter uit Den Burg ging.
De marktochtend daarop begeerde hij gedurende zijn bezigheden het drinken in
de herberg - zoodra de markt was afgeloopen, ging hij de Lindeboom in. Hij kocht
ook een flesch drank, en nam die mee naar huis.
Nu ging iedere marktdag Jan Duinker meer of minder dronken uit Den Burg. En op
Maria's Hoeve bleef hij na 't koppie doen en 't middageten lang slaperig zitten en
raakte in de dut; voor hij aan het werk ging dronk hij een borrel, en als hij van de
arbeid thuis kwam dadelijk een glaasje - nog een.
Op een keer had hij een boodschap aan meneer Koning te doen, en ging van de
markt naar het huis in de Weverstraat. Hij leunde tegen de deur toen hij gescheld
had - het dienstmeisje deed open en hij viel haast, hield zich staande door zijn hand
tegen de muur te slaan. Verschrikt week het meisje achteruit - Jan brabbelde een
paar woorden. Achter in de gang verscheen de groote gestalte van meneer Koning,
met zijn lange baard: hij liep naar voren. ‘Ga maar weg, ik wil niet met je praten’,
zei hij tegen Jan, duwde hem de deur uit, en sloot die.
Zijn moeder vermaande hem wanneer hij aangeschoten thuis kwam. ‘Jan laat dat
drinken toch, ik hew dat al zoo veul keer sien, jee en je huushouwe zelle stienarm
worre deur joow eigen skuld. Ik zeg het je alle keeren weer maar 't is met joo: tuut
tuut, 't iene oor in en 't aare uut’.
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Grietje liep de kamer uit wanneer Jan er half dronken op een stoel was neergezakt.
Dan, alleen in de keuken, begon zij te snikken. Jan dronk - om haar gaf hij niet. Dat
was nou haar man.
In September van dat jaar werd Jan en Grietje een dochter geboren. Cornelia, naar
Vrouw Duinker. Een paar uur na de geboorte gaf de baker Jan het kleintje in de
armen
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om hem te laten voelen hoe licht het was; nauwelijks zes pond woog het. Toen hij
zijn dochtertje hield dacht Jan: hij zou niet meer drinken, hij zou voortaan meer om
zijn kinderen denken.

IV.
Anne Imme had zin om dat jaar met Ouwe Sinterklaas als 't een of ander verkleed
door Den Burg te gaan. Maar één keer in haar leven had zij daaraan meegedaan,
overgehaald door Bet; dat was in de winter voordat haar moeder stierf.
‘Nou meike doen-et, dan pas ik wel op de winkel’, zei Bet. Maar Anne Imme zweeg
ineens, en had de eerste dagen geen lust om er weer over te beginnen. Zij had niet
anders gedacht of Bet zou meegaan.
Wanneer zij 's avonds als Jannetje naar bed was met hun tweeën in de kamer
zaten, naaiend nog of nietsdoend in de schemering, dan sprak Anne Imme over
menschen die beiden kenden; ze beoordeelde, afkeurend vaak, hun zijn, hun denken
en doen. Bet had al lang over die personen haar meening - Anne Imme hoorde haar
vriendin háár oordeel uitspreken - Bet had hetzelfde gemerkt en gedacht als zij. Als
zij en Bet zoo samen zaten voelde Anne Imme zich volkomen voldaan.
Zij sprak ook heel veel over Jannetje. Aan Bet vertelde zij dadelijk wat Jannetje
zoo pas deed toen Bet in de winkel was en zij met het kind achter, en nog een paar
keer op een dag wanneer er menschen waren vertelde zij het aan die. Vier jaar was
het thuushaaldertje nu, en een stevig kind - wanneer de menschen vonden dat zij
temet wel zeven leek wist Anne Imme niets anders te zeggen dan: ‘ja hé, ze is groot’
- men merkte niet aan haar hoe blij zij was, nog een tijd daarna, over hun lof van
haar pleegkind.
‘'t Is zoo'n vroolijk kiend, ze aardt vast na heur vader’, zei Bet op een keer, en
herhaalde dit nog dikwijls. ‘En overal opperste voorst bee’.
‘Deer komme deemies Jannetje en Wim van Rempie Goddeloos hardloopies,
skootje vol turve man: kiek es tante Bet - hewwe heulie dat skrep van de kar van
De Wijn afhaald, d'r lui nog meenen uut te slooven ok moet je maar rekenen. Net
vanochte had An Imme heur een skoon skootje veurdeen - zokke kienders bennen
ommers niks nut’. Bet vertelde 't over de schutting aan de buurvrouw, nu weer
lachend, nadat ze Jannetje met bestraffende stem beknord had.
Anne Imme kon verrukt, glimlachend, naar het kind zitten kijken; als Jannetje wat
vroeg wou zij het kleintje haar zin geven. Wanneer Bet tegen het kind zei: ‘deer
beurt niks van lief, 't is nou tied veur Jannetje om te bed te gaan, allo’ - dan voelde
Anne Imme zich beschaamd en verzette zich niet - zoo'n klein kind hoefde toch ook
niet in alles haar zin te hebben.
De winkel ging goed: de klanten werden geduldig geholpen, en bij bestellingen
snel bediend. Er waren ook tegenspoeden: in het begin lieten de meisjes zich dadelijk
door reizigers bepraten om het een of ander artikel in te slaan dat soms niet loonend
bleek. Bet wist na korte ervaring wat op Texel vlug van de hand ging en waar men
mee bleef zitten; en wanneer Anne Imme, niets wetend in te brengen tegen een
vloed van zinnen, half overgehaald weifelend haar vriendin aanzag, weerde deze,
kalm met een lach van mond en oogen, het overreden van de reiziger af.
Zij hadden ook slechte betalers, en klanten die lang zeurden over een kleinigheid.
Maar wanneer zij binnen speelde met Jannetje, of zat te praten met Bet of anderen,
had Anne Imme die winkelzaken van zich afgezet. Zij moest lachen om de
handelwijze van sommige concurrenten - dan merkte ze dat Bet niet meelachte,
maar hun die kwalijk nam.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

‘Gustereevend komt Dirkie Pruuk hier in de winkel’, vertelde Bet aan haar vader,
‘en daar Dalmeyer nog zoowat familie
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van heur is wil zee veur heulie niet weten dat zee hier koopt, dat begriept uwe. En
deer komt Heintje Dalmeyer skrep veur 't raam staan kieke, - zókke ooge man. En
ik doen de deur wiedewaag open en zeg: most uwe d'r niet in komme. Ja je heb
vast gien doetje te wezen. Hoe durft een mensch het te doen’.
Bet was wat minder gevuld-dik dan vroeger; zij zag bleeker om neus en oogen,
waardoor de blos op haar wangen nu iets geteekends had. Ze bleef er lief uitzien,
door haar groote mooie vriendelijke oogen.
Zij en Anne Imme waren beiden redzaam en kwamen vlug door hun werk heen;
toch hadden ze altijd bezigheid, daar telkens de winkelschel een van de twee van
de arbeid afriep. 't Bezig zijn met Jannetje, ook het naaien en verstellen voor het
drukke onvoorzichtige kind namen veel tijd; en dan moesten de winkelboeken worden
bijgehouden, goed ingeslagen en geprijsd. Op een enkele blouse of japon na naaiden
de vrouwen alles zelf. Anne Imme was soms wel 's avonds moe, en nam dan een
naaiwerkje dat weinig inspande, of deed niets, - verder dacht zij er niet over. Doch
op een keer merkte zij dat Bet bleek zag, en haar vriendin liet zich ook een paar
maal uit dat zij erg moe was. Van nu af voelde Anne Imme zich bezorgd voor Bet
wanneer die een vorige avond vermoeid was geweest - zij vroeg 's ochtends hoe
Bet had geslapen, en deed zelf vlug zooveel mogelijk van het zwaardere werk af.
Soms zei Bet het niet wanneer zij trek had in 't een of ander lekkers, of een klein
sieraad zou wenschen, - zij wist dat zij het dan dadelijk krijgen zou.
Vaak hadden Bet en Vrouw Raven het samen over Anne Imme. ‘Ze is dan zoo
gevoelig voor hartelijkheid; zoo'n meissie heb het thuus nooit wend weest moet je
rekenen’, zei Bet. ‘'t Is zoo'n keurige An Imme’, zei Vrouw Raven met vochtige
oogen.
Bet hoopte, voor haar toekomst, op huwelijksgeluk. Na een tweede kermisuitgang
had Gerardus Vlaming zich smoorlijk verliefd getoond: hij gaf haar voor haar
verjaardag een armband cadeau, kwam steeds bij de meisjes aan huis, en wou elke
avond met Bet een burgje doen. Bet vertelde alles van die vrijage aan Anne Imme,
en die zag het gewichtig en informeerde belangstellend; met ijver maakte zij voor
de twee gelegenheid om samen te zijn. Soms zág zij hoe eenzaam zij 't weer krijgen
zou als Bet misschien trouwen ging - maar zij zette het van zich af, onbezorgd.
Voordat Gerardus ertoe gekomen was om Bet formeel ten huwelijk te vragen
bedankte zij hem voor een Sint Nicolaas-uitnoodiging. ‘Mijn zin is er zoowat af’,
verklaarde zij tegen Anne Imme, Ze zond een scherpe brief terug toen Gerardus
dadelijk na haar bedankje haar schreef dat hij er heelemaal beroerd van was
geweest, niet had kunnen slapen - hij vroeg haar nog eens of zij met hem uitgaan
wou.
Toen Gerardus de volgende kermis niet om haar kwam zei Bet tegen haar vriendin:
‘Ik ben blied dat ik deer bee Vlame uut vandaan ben; ze zitten d'r tot zóó vort in de
skuld.’ Tegelijk wees zij even ter hoogte van haar oor.
Ieder jaar wanneer het mooi warm weer werd moest Anne Imme zich herinneren
die beide zomers met Jan - hij bij haar op de Zondagavonden voor de kermis,
schemerend in de kamer - zij had gehoopt op hem en was met hem geplaagd. Er
was niets uit geworden - op zoo'n moment voelde zij een brok in de keel. Dat zij nu
niet te kermis ging omdat men haar niet vroeg kon haar niet schelen. Vaak herhaalde
zij tegen Bet dat zij er zich best in schikken kon om ongetrouwd te blijven - al kreeg
zij zelf geen kinderen, zij had Jannetje.
Sinds zij 't meisje in huis hadden was Jan Duinker dikwijls na de markt bij hen
komen vragen hoe zijn stiefdochtertje het maakte; soms bleef hij dan een koppie
doen. Er waren keeren dat Anne Imme niets voelde door zijn nabijheid; maar
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andere malen dacht zij die heele dag telkens weer om zich te verkwikken aan dat
uurtje.
Deze laatste zomer was hij iedere week na de markt dronken naar huis gereden.
Menschen die 's avonds bij de twee vrouwen in de kamer zitten bleven begonnen
heel vaak over Jan Duinker's drankzucht, doordat die trek hen verbaasde in de
werkzame jonge man, uit een als degelijk bekend staand gezin - als het gesprek er
naar toe ging voelde Anne Imme haar gezicht koud worden. ‘'t Komt ommers nergens
aars van as dat Grietje Raven altoos een swart gezicht zet’, zei op een keer Cathrien
Lap, en allen beaamden het. Nu praatte Anne Imme, vlug en veel achter elkaar
sprekend, onder deze menschen die hetzelfde inzicht als zij hadden over al wat zij
uit vroegere jaren van Grietje zich herinnerde: haar luiheid, slordigheid en slecht
humeur.
‘Jan Duunker zal menig keer docht hewwe: wat heb ik me uutsloofd’, zei Bet.
Van de ochtend tot de avond hadden de twee vrouwen het druk in de dagen vóór
vijf December; Anne Imme wou verkoopen; soms dacht zij aan haar plan om zich
met Ouwe Sinterklaas te verkleeden, - ze gaf niet om uitgaan. Maar toen de vijfde
voorbij was voelde ze dagelijks wat tegenzin in 't werken; zij wou pret hebben met
anderen.
‘Ik had docht Bet wee konne wel met sien twieë as Sunterklase gaan’, begon
Anne Imme op een avond dadelijk na een vertrouwelijk gesprek.
Bet keek ernstig, strak weifelend. ‘Dan motte-we de winkel overlaten....
‘Ik wou Vrouw Raven vragen as zee oppast, die het 't wel meer deen, en of
Cathrien heur dan gezelskap houdt, daar ze mee lest vertelde dat ze soms zoo
mirakel teugen d'r bevalling op kon zien wanneer ze allien zit; en Hendrik is op reis.
En dan moste we een jongen mee hewwe - zou Klaas van Rennetje willen?’
Lachend met haar heele gezicht sloeg Bet haar vriendin op de knieën. ‘An Imme
wee twie met Klaas van Rennetje....’
Zij zouden als vruchtenverkoopsters verkleed gaan: Anne Imme met appelen,
Bet met noten en sinaasappels. Nu hadden ze werk om de pakjes bij elkaar te
krijgen: japonlijven wat te vernaaien, van de een of ander onder een voorwendsel
een doek of een hoed te leenen. Onder haar arbeid dacht Anne Imme aldoor aan
de feestavond: zij drieën verkleed in 't donker op straat, 't huis inloopen bij menschen
die hen niet herkenden.
Klaas van Rennetje zou een Marker boer voorstellen en met ansichten venten.
Hij stond onder die naam bekend doordat zijn moeder, die ongehuwd was, Rennetje
Koorn heette. Een klein gedrongen mannetje was het van een eind in de dertig.
Daar hij een stukje land huurde dat Anne Imme in de Veen in eigendom had kwam
hij af en toe bij de twee vrouwen over de vloer; dan zat hij lang achter elkaar te
vertellen, en betoogde; zijn kleine oogjes flikkerden als hij in vuur raakte, en hij
maakte er de gebaren bij.
Op de avond van twaalf December hadden ze een groote drukke tafel, met Klaas,
Vrouw Raven en Cathrien, die bij hen een koppie deden. Anne Imme herhaalde
telkens hoe heerlijk het was dat ze zulk mooi stil weer troffen. Cathrien vertelde
onder 't boterham eten dat er een tram door Den Burg zou rijden.
‘Meike je jokt-et toch’, zei Bet.
‘Nou gerust. De leste drie nachten hew ik ze aollan maar hoore timmere, deer
achter ons huus in de skuur van Vlas je weet wel. En eerguster kom ik ochtes nog
Wullem Geus teuge, die kwam met alderhand gereeskap uut de skuur vandaan.
Hee verskoot toch zoo doe-die mee sag. Gerardus Vlame die het him teuge Hendrik
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‘Ien van die groote leu in Amerika most ons maar es een tram kedo doen’, zei Klaas.
‘In kort las ik in de krant dat Pierpont Morgan alle nachten ergens aars sleept zoo
bang is-t-ie dat ze him vermoorde zelle, - 't is toch treurig in de wereld dat ien man
te veul geld hep en dat er zoo'n berg menschen te kort kommen.
‘Skrief jee him een brief Klaas’, zei Bet lachend met mond en oogen.
‘Hoor jelie es’. Cathrien stak haar vinger op, - 't hoofd hield ze stil, luisterend.
Gejoel kwam naderbij door de Weverstraat - snel geratel van wielen, vlug geklapper
van voetstappen. Dadelijk stonden ze allemaal in de winkeldeur, kijkend, op de
teenen, over elkaar heen; Anne Imme hield Jannetje op haar arm. Jonge kerels
duwden en trokken een nagebootste tramwagen, los-gauw in mekaar getimmerd.
‘Twie cent een rondje’, riep Gerardus Vlaming in 't voorbijgaan tegen het groepje
in de deur. En Willem Geus, al voorbij, schreeuwde, 't hoofd omwendend: ‘Aanstonds
plechtige opening van de ceintuurbaan op de Groene Plaats door de burgemeester,
- je moet es komme..e!’
Ze gingen, nog lachend, weer naar binnen. ‘En nou vliegens ons kleeden An
Imme’. Klaas werd naar een klein afgeschoten vertrekje op zolder gestuurd, waar
hij in de middag zijn Marker kleeren al zoolang gedeponeerd had; de meisjes
verkleedden zich in hun slaapkamer. Ze trokken hardroode rokken aan, en een
nauw blauw keurslijf: daarover elk een verschoten ouderwetsche doek, van Anne
Imme's grootmoeder. Hun haar deden zij anders dan ze 't gewend waren: losse
knoeten laag in de hals; onder de schuithoeden met breede randen, een lap rood
goed die afhing langs hun wangen en over hun schouders neer; een stuk vitrage
voor het gezicht. Vrouw Raven en Cathrien draaiden om ze heen, drapeerend,
staken nog een speld vast.... Jannetje, die laat opblijven mocht om de sinterklasen
te zien, sprong luid lachend om de tantes in het rond., Dan gingen de twee op een
afstand naar de meisjes staan kijken: Vrouw Raven sloeg de handen in elkaar en
wiegde met haar hoofd op de schouders van het lachen. Cathrien duwde Anne
Imme en Bet voor de spiegel in de woonkamer: ‘kiek nou zelfs es, gauw’. Klaas van
Rennetje kwam als Marker boer beneden, stappend in zijn wijde broek, pijp in de
mond; zijn oogjes flikkerden. Een masker had hij niet voor willen doen. Bet viel op
een stoel neer van het lachen; Vrouw Raven kreeg er tranen van in de oogen, en
moest ze nog lachend met haar zakdoek afvegen. ‘Gane jelie nou meikes’, zei
Cathrien toen ze wat bedaard waren. Zij hing hun allebei het mandje met vruchten
om. Anne Imme gaf Jannetje een zoen. ‘Nou mot uwe niet as je de tantes bee geval
voorbee ziet gaan roepe: dag tante, hoor lief. Want gien mensch mag wete dat het
tante Anne Imme en tante Bet benne’.
‘Ik krig poeiersukelaad van omoe’, juichte het kind, opspringend.
Anne Imme ging de voordeur uit, Bet met Klaas door de poort aan de kant van
de Binnenburg. Op de beurshoek kwamen ze haastig bij elkaar.
‘Weer zelle we nou 't eerst henegaan?’ fluisterde Anne Imme.
‘Na burgemeester meikes’, zei Klaas, van terzij hen met zijn flikkerende oogjes
aanziend.
‘Jees man zoowe we dat durve’, zei Bet.
‘Ja ja’, joelde Anne Imme.
Door de Weverstraat liepen verkleeden in groepjes van twee of drie, met meisjes
en jongens aan weerskanten naast hen, probeerend hen goed te zien. In het licht
van een lantaren dook zoo'n troepje op: men keek, deed uitroepen - dan waren ze
weer in het duister, niet herkend. De oudere menschen stonden op hun stoepen te
kijken, een vrouw riep tegen een andere: ‘Hei-je de trem al sien? wee moete deemies
toch ok een rondje hoor Neel’. Nu hechtte
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de aandacht zich op Klaas, Bet en Anne Imme: ‘Wie benne dat nou?’ Een paar
jongens liepen achter de drie, gissend. ‘Die met die wiede broek - wat een raar
medel - soo 't een jonge weze? - jajet da's vast wel een jonge’.
Zij gingen de Parkstraat in, naar het burgemeestershuis. De jongens zagen het:
‘oe kiek es, hee belt bee burgemeester an’. Op de ketting voor de stoep gingen ze
heen en weer zitten schommelen: nog meer kwamen erbij, in een half kringetje
stonden ze. De meid deed open, en Bet begon met hoog stemgeluid uit een
tuitmondje:
‘Juffrouw het uwe ok appelesine noodig - kijkt uwe es wat een mooie, vier cent
het stuk maar, dat fient uwe zeker toch niet duur hé?’ Verdwaasd kijkend kwam de
burgemeester door de gang naar de voordeur. ‘Wat is er?’ vroeg hij. Anne Imme
stapte, vrijmoedig, de gang in. ‘Hè burgemeester uwe koopt toch wel van een arme
vrouw, kijk nou es wat een mooie appeltjes, toe burgemeester, voor uw vrouw dan’.
Haar stem trilde van het lachen: mondvertrekkend, bijtend op de lippen, keek zij
naar omlaag.
‘Hoeveel kosten ze dan?’ vroeg de burgemeester. Hij kocht een paar appelen.
De jongens op de ketting vertelden het elkaar: ‘oe seg burgemeester koopt van ze.
Anne Imme nam jolig een arm van Klaas; ze hoste met hem de kant van de Groene
Plaats op en begon te zingen. Rammelend kwam de tram aanrijden: ‘wee d'r in,
gauw’, schreeuwde Bet. Ze hielden elkaar aan de hand: Bet kreeg een voet op 't
houten opstapje - opgedrongen van achteren tuimelden de twee anderen erin,
stootend hun scheenbeen. Voldaan zat Anne Imme, en keek rond. De wagen ging
al. Er zaten haast alleen jongens en meisjes in: ze schaterden luid op, stootten
elkaar in de zij, en riepen, terwijl ze gingen staan en zich naar voren rekten,
kwinkslagen van de eene kant van de tram naar de andere. Tusschen Bet en Anne
Imme zat iemand in een echt Sint-Nicolaas-gewaad, met een mijter op en een mooie
roode bisschopsmantel met gouden sterren aan. Niemand herkende hem: ze wilden
hem aan 't spreken brengen, maar hij keek met stijf opeengedrukte lippen strak voor
zich.
‘Bisskop krig ik die appelesinekoopvrouw van uwe veur me Sunterklaas’,
schetterde Gerardus Vlaming, die als conducteur op 't houten opstapje stond, en
Bet aan haar korte breede gestalte en haar manier van zitten herkende.
‘Zoo 't Bet Keyser wezen?’ zeiden een paar jongens tegen elkaar. ‘Zeg Gerardus
is zee het? Laat uwe uws gezichie es kieke koopvrouw’. Ze bogen zich ver voorover
en keken onder Bets hoed. Maar ineens sloeg Klaas hun de petten over de oogen,
- men schaterde in de tram, die 't niet gezien hadden lachten mee en vroegen
ondertusschen aan de anderen wat Klaas eigenlijk deed. Bet en Klaas zeiden wat
tegen elkaar, gaven dan elkander een arm en begonnen samen te zingen, Bet
sopraan en Klaas bas: ‘Hiernevens ontvang je een kap van mijn’,
Op elke bank werden haastig de armen in elkaar gehaakt; dadelijk zongen al de
passagiers mee, op de maat wiegend een beweging makend rechts-links-rechts-links.
Het luid gezang van de sterke jonge stemmen klonk het wagentje uit:
‘En geef me nog maar es een soen,
Je zult er welhaast een nonnetje zijn,
Nou mag je het nog er es doen’.

Dan zoengeluiden door elkaar. Anne Imme en de Sint Nicolaas kusten elkander;
Klaas wou Bet een zoen geven, maar drukte een kus op de hand van Gerardus
Vlaming, die deze dadelijk tusschen hem en de sinaasappelkoopvrouw gestoken
had. De jongens en meisjes die er bij geweest waren vertelden die avond als ze
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anderen tegenkwamen van het zingen en van die aardigheid, en oudere menschen
lachten en zeiden tegen elkaar: ‘De jongelui hewwe dan zoo'n lol in de tram had’.
Huis in huis uit gingen de verkleeden; veel menschen waren die prachtige winter-
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avond op straat; anderen zaten met al de deuren vast, opdat er geen Sinterklasen
binnen zouden dringen. Klaas, Anne Imme en Bet liepen de winkel van Vlaming in,
snel de gang door - eerst zochten zij in de keuken naar een chocoladeketel. In de
deur van de woonkamer keek ongerust Vrouw Vlaming. De drie kwamen naar voren
en drongen haar voorbij de kamer in: daar stond een chocoladeketel op het theelicht.
- Klaas bracht hem, - met een zwaai in de hoogte: ‘ik heb hem’ - Vrouw Vlaming
schoot toe. Bet was al bezig kopjes uit de kast te halen en op tafel te zetten.
Marriebuur ging zitten. ‘Sunterklaase jelie magge hier wel sukelaad drinke, maar
me man en de jonges benne net weg, dus assubluuft niet te drok’. Zij zat een poos
naar hun bewegingen te kijken: hun drinken, 't nemen van koekjes. ‘Jees wie kennen
't nou wezen’, zei ze. Ineens zag ze Klaas in zijn twee flikkeroogjes, haar aanziend
over het chocoladekopje heen.
‘Da's Klaas Koren’, riep ze. ‘En jee deer met de appels jee bent Anne Imme Knol,
en die met de appelesine is Bet Keyser’.
Ineens sprong ze op. ‘Meikes ik gaan met jelie mee. Gerriet mot vaneevend maar
op de winkel passe, - wacht effies ik zel 'm roepe, hee zit bee de bure’.
‘Ja as hoe zel ik nou verkleed gaan mensche?’ vroeg Vrouw Vlaming met lachend
gezicht zoodra ze met haar man terug was. ‘D'r leit hier nog een zuudwester van
Kortenhoeven, die most ik maar opzetten, en dan een jas en een broek van Gerriet
an’.
‘Vrouw Vlame wat zelle ze uwe bekieke’, lachte Bet. Klaas klom vlug naar zolder
en haalde de zuidwester. Bet en Anne Imme gingen met Vrouw Vlaming naar een
achterkamertje. Bet hielp rap het dikke mensch in een broek van haar man, en zette
haar toen de zuidwester op. Anne Imme liep er lach-uitroepend en aldoor pratend
omheen, zocht dan beredderig naar spelden die zij niet vond.
Bet duwde Marriebuur haar woonkamer in: ‘kiek nou uw vrouw es Vlame’. Vlaming
nam zijn sigaar uit de mond, en lachte een heele tijd achter elkaar.
Met hun vieren gingen zij op stap. Marriebuur had een appel van Anne Imme
gepakt en hapte daarin, terwijl ze half dansend liep. Telkens kwamen menschen
achter de vier; men keek naar de bewegingen van de dikke visscher: ‘soo 't een
meike wezen?’ Dan gaf Bet haar vriendin een stootje met de elleboog, en keek haar
van terzij met de oogen lachend aan. Veel menschen wilden het eerst niet gelooven
toen 't een paar dagen later ruchtbaar ging worden dat het Vrouw Vlaming geweest
was.
Bet en Anne Imme gooiden de deuren open en presenteerden de koopwaar,
Klaas stond rustig achteraf en sprak over de hoofden der meisjes heen tegen de
persoon die, achterdochtig, in de gang naar voren kwam; Vrouw Vlaming hurkte
achter hem weg, keek wie er in de deur verscheen en trok dan met een ruk haar
hoofd terug, stond te giechelen.... Vaak herkende men dadelijk Klaas van Rennetje
aan zijn kleine flikkeroogjes, zijn stem en manier van schertsend praten - de
gezichten ontspanden zich, een verraste lach - ‘dat is Klaas Koren. Wat meikes heb
uwe toch bee u?’
De heele avond zat de tram vol. En allerlei aardige kostuums zag men om Den
Burg, veel meer deze maal dan de laatste paar jaren, toen Ouwe Sinterklaas leek
te kwijnen: Volendammer mannen en vrouwen, Scheveningsche vischvrouwtjes,
en twee Japanschen in kimono's. Verkleeden en niet-verkleeden gaven elkaar een
arm, slierten menschen liepen vooruit, in beslag nemend de heele breedte van de
straat; en telkens op verschillende plaatsen in Den Burg zong men luid op: ‘Ouwe
Sinterklaas gaat nooit verloren, falderalderiere, falderalderiere, Ouwe Sinterklaas
gaat nooit verloren, falderalderalderaldera..a..a.’
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Vlaming was naar huis gegaan, dan kon
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Gerrit ook nog wat van de Sinterklasen zien.
De twee dansten met jongens in 't gewone Zondagsche pak, dan weer met
verkleeden - soms herkenden zij aan de manier van buigen, en proesten achter
masker of lap voor het gezicht dadelijk een meisje.
Terwijl zij genoot zag op een oogenblik Anne Imme haar woonkamer zooals zij
en Bet daar anders zouden gezeten hebben, gewoon als iedere avond. Goed dat
ze gegaan waren.... Zij maakte plan om aankomende winter lid van de
Rederijkerskamer te worden - geregeld een avond uit, onder jonge menschen.... Zij
en Bet hadden bedankt toen men het hun eens vroeg - maar ze konden best een
van twee weg - dan moesten ze om de beurt een jaar....
Onder het loopen na een dans, terwijl de muziek had opgehouden, trok Bet die
achter haar vriendin liep haar aan de mouw. ‘Kiek es met een skuin oogie na 't
hoekie van de zaal’, fluisterde ze tegelijk, ‘nee an de aare kant, bee het tooneel’.
Anne Imme zag Jan en Grietje zitten. ‘Hé’. En Bet: ‘Moet je nou nog - zoowe ze 't
nou weer een beetje goed met mekander hewwe kenne?’
Anne Imme ging dadelijk naar Jan en Grietje toe, en boog: ‘Dag meneer, dag
mevrouw, blieft u appelen?’ Aan haar stem die zij niet goed kon veranderen
herkenden de twee haar; Jan praatte breed lachend tegen het meisje; zij merkte
niet dat hij een paar keer over zijn woorden struikelde.
Jan Duinker had zin gehad om met zijn vrouw aan Den Burg de
Ouwe-Sinterklaasviering bij te wonen. Op het Schilderend haalde hij met zijn
wagentje Reyer Keyser in die zijn meisje had afgehaald van Café Burgzicht waar
zij diende; hij deed zijn paard stilhouden en vroeg of zij mee wilden rijden. In hotel
Texel zaten de vier aan éen tafeltje; Grietje praatte met Neeltje, Reyers meisje, en
beaamde wat die zei.
Reyer die een weinig ingetogen leven leidde en veel in de herberg zat werd toch
zoo goed als nooit dronken. Die avond was hij nog geheel nuchter toen Jan idiotig
lachend, dan ineens vloekend met woedend gezicht en armbewegingen, tegen een
paar boerenjongens stond te beweren.
Neeltje fluisterde tegen haar aanstaande: ‘God Reyer 't begroot me om het feest,
maar late-we toch maar liever weer na huus gaan - Jan Duunker is nou al half zalig,
ik ben d'r zenuwachtig van’.
‘Ik zel perbeeren as ik him in zien wagen krig’, zei Reyer, ‘dan motte-zee maar
allien - wat blikstien wee gane veur heulie niet van het feest vandaan’.
Hij zag Jan met een paar andere half beschonken kerels de zaal uitgaan; alle
drie waren ze onvast op de beenen; de menschen merkten het als zij vlak bij hen
kwamen, schrokken en gingen op zij, dan keken zij ze lang na: ‘ze benne dronken’,
fluisterden ze tegen elkaar. De mannen gingen drie matroosjes na, meisjes in
travestie - die vluchtten bang de Groene Plaats over de Parkstraat in. De dronken
kerels haalden ze niet in; midden op het plein gingen zij galmend staan zingen,
onverstaanbaar. Er bleven menschen naar ze staan kijken, en een van de mannen
werd kwaad en begon te schelden.
Reyer Keyser pakte Jan Duinker bij zijn arm. ‘Allo Duunker wat mot dat nou, gaan
na je huus te sleepe’. Jan liet zich meetrekken - maar plotseling voor het licht dat
uit de gelagkamer van de Lindeboom neerviel op de stoep maakte hij een hoek bijna struikelend over de trottoirrand ging hij recht op de deur van de herberg af.
Even beduusd toen zijn hand Jans mouw niet meer hield stond Reyer stil - toen liep
hij met een vloek hem achterna de zaal in.
Jan stond al aan het buffet te drinken. Reyer kwam bij hem staan met een boos
gezicht: ‘godverdomme Duunker gaan je nou mee’. De menschen in de gelagkamer
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met één hand aan de rand van het buffet vastgrijpen, - dan schoof hij met de andere
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zijn glaasje weer naar de logementhouder toe: ‘geef mee d'r nog ientje’, zei hij.
‘Is 't niet bedroefd’, zeiden een paar vrouwen, die Jans moeder goed kenden,
hoofdschuddend tegen elkaar. Zij zetten hun mannen aan om te probeeren Jan
ertoe te krijgen naar huis te gaan, - twee weigerden ruw, ten slotte werd de derde
er kwaad om en ging met groote stappen alleen naar het buffet. Hij praatte tegen
Jan: ‘kom nou ging ik maar es buten aam skeppen’. Jan schudde 't hoofd. Reyer
en de ander keken elkaar aan - dan pakten zij elk Jan bij een arm. Woedend werd
Jan en rukte zich los, - de man ging hij te lijf. Vrouwen stoven gillend achter tafeltjes,
- nu holden mannen naar de vechtenden toe, haalden ze van elkaar af en wierpen
de beschonkene de deur uit.
Jan raakte bij zijn karretje: zijn eene voet kreeg hij op het wiel, voorover stootte
zijn lichaam tegen het voorste bankje. Toen hij zat schreeuwde hij dat hij naar huis
wou, en dat Reyer de vrouw moest halen. Reyer dacht dat hij aan die dronken vent
toch niet kon overlaten om het wagentje te sturen, - hij vloekte omdat hij nu van het
feest weg moest. Grietje en de bang-trillende Neeltje klommen in het karretje; dan
ging Reyer naast Jan op het voorbankje zitten, nam de teugels en stuurde Den Burg
uit.
Maar op de Schilderweg wóu Jan zelf. Hij sprong tegen Reyer op en greep hem
de teugels uit de hand. - Reyer tuimelde half uit het wagentje. ‘Oe hee vermoordt
Reyer’, gilde Neeltje ineenkrimpend, knijpend met beide handen Grietje in haar arm.
‘Laat him maar Reyer’, schreeuwde Grietje. ‘Dat peerd weet de weg wel’.
Jan rukte aan de teugels, en hitste met vloeken het beest aan. Reyer wou de
leidsels grijpen - Jan liet ze los en begon met zijn vuist voor Reyers gezicht
scheldwoorden achter elkaar tegen hem te stotteren. Binnen in 't wagentje huilden
de vrouwen, trillend hielden ze elkander vast: ‘o god aans beurt er een ongeluk’. 't
Paard werd bang van het geschreeuw, hinnikte luid op, steigerde - ‘o God’, gilde
Neeltje. Eén wiel reed in een hoop steenen op zij van de weg, daverend rolden de
steenen van en over elkaar, 't paard stortte in de sloot over de sloot viel de wagen
tegen een hek aan, 't hek splinterend en krakend tegen het land. Zij tuimelden alle
vier op elkaar, de bank in het wagentje brak. Reyer was er dadelijk uit - hij sleurde
Jan weg, wierp vloekende de dronkaard van zich op het weiland. Dan kropen de
twee vrouwen uit het karretje, ongedeerd; allebei stonden ze heel zenuwachtig te
huilen. Reyer vloekte en raasde door: ‘godverdomme wat een kemedie, gaan jelie
nou maar as de wiend Leendert Duunker hale, dan ken die mee helpen om die rotte
boel uut de sloot op te vissche’.
De vrouwen gingen. Duinker kwam dadelijk op de plaats en hielp Reyer. Zij hadden
gauw het spul weer op de weg, en duwden Jan achterin, die nu wartaal morde. Zijn
vader leidde het wagentje naar Maria's Hoeve. Reyer en Neeltje, die met Duinker
mee weer was teruggekomen, liepen gearmd naar de Keet.
Op de tweede morgen na Ouwe Sinterklaas ging Jan Duinker naar zijn ouders om
een spa te halen die hij een week geleden daar aan huis had laten staan. De vorige
dag was hij met hoofdpijn tot de middag toe in bed blijven liggen; dan had hij in de
zorgstoel gezeten, misselijk; niets gegeten had hij die heele dag. Nu was hij weer
nuchter.
Leendert Duinker en zijn vrouw hadden het koppie klaar: de koffiekan en bruin
brood op tafel. ‘Vader staat mien graaf hier nog in de stal?’ vroeg Jan. Maar geen
van de twee hoorden hem. Dadelijk begon zijn moeder:
‘Jan 't is toch een skandaal, jee gaat na de Sunterklaas en komt deer zoo dronken
vandaan dat je de sloot inrijdt. Ik skaam m'n eige veur de menschen, - wat motten
aare leu wel denke dat ik mien kienders veur een opvoeding geven heb’.
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Jan ontstelde. Vrouw Duinker sprak door, minder luid, op verwijttoen:
‘Ik waarskouw je maar jee drinkt maar, - je wíl 't niet laten. Is dát liefde veur je
moeder’. Dan begon zij te huilen: met het gezicht in de handen, de ellebogen op de
knieën, bleef ze doorsnikken.
De vader keek naar de schreiende vrouw, dan zei hij met gedempte stem: ‘Jan
wat doen jee je ouwers toch een verdriet’.
In zijn eigen huis die middag zat Jan in de woonkamer, - hij sprak niet tegen zijn
vrouw, en zag zijn kinderen niet. Hij bleef denken.... dan moest hij maar
geheelonthouder worden....
Hij sloot zich aan. Daarna dronk hij niet meer.
Vroeger had hij nooit hoofdpijn gekend, noch loomheid of tegenzin in eten. Zoodra
hij geen misbruik van sterke drank meer maakte bleven die gewaarwordingen weg.
Vaak liep hij te zingen, gezond en onbezorgd zich voelend. Wanneer hij thuis kwam
ging hij naar de wieg van kleine Corrie; met hoog geluid praatte hij tegen het kind.
Dikwijls onder thee- of koffiedrinken liet hij Leo op zijn knie rijden, altoos hetzelfde
versje zingend:
‘Zoo doet een damespaardje, zoo zoo zoo, zoo doet een heerepaardje, zoo zoo
zoo, maar zoó doet een boerepaardje, zóo zóo zóo’, dan bij de laatste regel ging
zijn knie sneller en hooger. ‘Nog es’, zei telkens terstond nadat het uit was het ventje.
Soms zette Jan Corrie erbij op zijn andere knie, en zong:
‘twee kindertjes bij mekaar, een zusje en een broertje,
ik wou niet dat ik er meer van had, van al dat kleine goedje’.

's Avonds wanneer de kinderen sliepen zat hij vaak te lezen: vertaalde werken van
Dickens, die zijn broer had opgeruimd en aan hem gezonden, en romans van Zola,
waarvan hij op een advertentie in de Courant een goedkoope uitgaaf besteld had.
Dat voorjaar liep hij te denken over de toekomst. Altijd op Maria's Hoeve blijven
wonen wilde hij niet - hij wou als zijn pachtcontract was afgeloopen een grootere
boerenplaats huren, met vruchtbaarder land erbij - veel koeien houden.
Van Vrouw Raven hoorde Anne Imme kort na Ouwe Sinterklaas dat Jan Duinker
geheelonthouder geworden was.
‘Cornelia het him dan zeker zoo mirakel de waarheid seid’, zei Vrouw Raven. ‘Ik
ben d'r toch zoo blied om. Was dát een werk, veur zoo'n gnappe jongen. En Grietje,
- en zokke arreme kienders.
Anne Imme voelde zich beschaamd: zij had werkeloos Jan zijn gang laten gaan,
maar Vrouw Duinker had aangepakt.
(Slot volgt.)

Een brief uit de gevangenis
door Reimond Kimpe.
‘...............
Toen, nadat in huis weer eens uitgeleefd was het koortsig bedrijf van den dag en
mij plots weer alleen liet het luidruchtig uitgaan der bedienden, met de aandikkende
duisternis, benauwender dan ooit te voren, de vroegere beklemdheid alweer mij
bekroop.
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Willeloos, in onveranderde houding bleef ik tot pijnens toe tegen nààr uitstaande
toonbank ruggelings aangeleund.
De neerwaartsche blikken star voor me uit, één voor één zag ik dooven ook de
lichten van andere winkels, hoorde ik in stilaan donkerende straat langzamerhand
uitgonzen 't levendig bewegen der vroolijk huiswaarts keerende menschen.
Ik schepte behagen in 't akelig spel van schuin inschijnende lantaren, luisterde
gretig naar de wassende stilte rondom mij.
Allengskens, ook aan den zelf opgedrongen arbeid was ik gewoon geraakt, zoodat
ik me 's avonds niet meer vergeten kon in
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de gedachteloosheid van weldadige rust.
Zoo dagelijks, had ik me links en rechts nog wat bezig gehouden, hardnekkig aan
al nietigheden toch knoopend het telkens weer afwijkend denken, tot ik mij eindelijk
terug overgaf edoch, aan zacht overweldigende treurnis.
Van lieverlede, onmachtig tegen 't leed waarvoor niet bestond zelfs de
ootmoedigste troost, uiterlijk onverschillig had ik het in me moeten dulden; onbewust,
had ik het alzoo verder aangekweekt, tot ik onwaar tegenover me-zelf, er heimelijk
van gaan houden was, het opnieuw weer doorlevend met smartelijk genot, maar
toch deugd doende pijn.
Neen, we hielden niet meer zóó van elkander, als vroeger!
Eens, in nimmer bevredigende zelfkwelling, en als aan de diepte mijner
denkbeeldige droefenis begeerig de grootte metend mijner liefde, tot begoochelende
zelfbeproeving, was in mijn brein plots spoken gekomen de veronderstelling van
haren mogelijken dood.
Zoo hevig had ik geschrikt, dat geruimen tijd nog het nawee mijne zonderlinge
neiging voldeed.
Maar allengerhand had ik zelfs niet meer geweerd de van her en steeds vaker
aansluipende gedachte, ja zelf-ontschuldigend zocht ze op weldra onder 't vrijwillig
opgelegde taakwerk, was er al meer en meer mee vertrouwd geraakt, tot ze eindelijk
had in heur macht 't beheer mijner overprikkelde verbeelding.
Zóó was die gedachte gaan leven in mij als een stem, waarnaar ik soms in dagen
lange verstrooidheid luisteren bleef, alzoo 't voorwerp mijner liefde wanhopig door
diens gewaand verlies, hartstochtelijk zooals vroeger beminnend.
Aandoenlijker dan ooit, dien ganschen dag had ik in mijn binnenst geluideloos
zich herhalen gehoord die zoet wrange woorden, tot ik dien avond, plotselings, uit
aanlokkende overdrijvingszucht, 't verlangen groeien voelde, ze in meewerkende
omgeving van donker en stilte, luidop na te zeggen en ze aldus verwerkelijkend,
nog bij te zetten sterkere begoochelingskracht.
Doch toen ik spreken zou, onverwachts de oude vrees me beving; ik druilde wat,
een poosje mijne aandacht vestigend op de dingen rond mij, en nadat de angst een
weinig was geweken, zei ik gedempt, woord voor woord na, de innerlijke fluisterstem:
- Was ze nu... maar... gestorven!
Ik huiverde.
Toch, hoe zonderling, het akelig gezegde bracht me rust bij; ineens uitgestreden
dook weg 't gevoel van inwendigen strijd, en behoeftig liet ik me opgaan in 't broos
geluk van dien vrede.
Het leek me wel of dat denkbeeld niet meer gekomen was uit mij, en evenals aan
't kwijnend liefdegevoel, buiten mijn wil om, ook aan diens invloed gaf ik mij over,
hunner vereende betoovering argeloos genietend de voorproef van mijn nog éénig
mogelijk gewaand geluk: als eertijds mijne vrouw thans te kunnen beminnen door
haar verlies.
Langzamerhand liep uiteen de gang van mijn denken, vlood weg de schim der
verbeelding.
Mij uit de mijmerhouding oprechtend, pijnlijk de handen sliepen door te langen
druk.
In scherp nuchtere werkelijkheid de dingen rond mij, af en toe, gezellig, 't
voorbijgaande stemgemompel onder 't venster, uit alles sprak 't makkelijk
onverschillig alledaagsleven; maar een telkens weerkeerende droef stemmende
zucht naar eenzaamheid deed mij bij 't heengaan besluiten, na 't avondmaal nog
wat rond te loopen door de doodsche stad.
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't Was nachtdonker geworden binnenshuis en stil; lijze fluitend eenige deuntoontjes
en geruchtend met tastende handen, gemaakt onachtzaam opende ik de deur der
eetkamer.
Ik miek van de blindende klaarte gebruik om zijwaarts af te wenden den blik; maar
toen ik haar onder 't wit gaslicht, in diepen leunstoel zitten zag en bekeek haar ovaal
bleek gelaat, ondanks mij, deed me schrikken 't plots opwellend vermoeden dat ze
wel ziek worden en inderdaad sterven kón.
Alsof ze mijne gedachte lezen zou, neep me van vrees even de keel.
Ik voelde dat ze op me gewacht had;
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bedremmeld zocht ik een uitvlucht, maar zij-zelf, onafgewend staroogend, kwam
me ter hulp en met de bevestigende vraag of ik zoo lang had gewerkt, streek weg
ook de verlegenheid uit mijn kloppend hart.
Vreemd klonk mijne nauw beantwoorde stem en koud het langzaam getik der
vorken.
Toen tusschen ons beiden weer wrong de onoverkoombare ongezelligheid, wat
leek me droef noodeloos de rijke versiering der kamer en 't uit louter gewoonte
uitgestalde tafelgerei.
Wij luisterden elkander zwijgen in de stilte; hoewel ik moedeloos de wijd open
dub-oogen neerhield, toch voelde ik heure doellooze blikken schuin naast me
heenstaren.
Een oogenblik lichtte me leede nog voor den geest de herinnering aan 't pijnlijk
gekibbel of 't smartelijker treuren dat voorheen onvermijdelijk op dergelijke spanning
ware gevolgd, schemerde weg weldra achter de telkens weer opkomende gedachte:
- Was ze nu maar gestórven!
En zij, aan wat moet zíj toen toch hebben gedacht!
Door de kamer ronddrevelend vergeefs zocht ik naar woorden om mijn uitgaan
te rechtvaardigen; doch alweer met als begrijpende blikken mij nagaand, kwam ze
mijn heimelijk voornemen tegemoet; toch vertoefde ik nog een wijle als om de haast
van mijn vertrek te verbergen.
Toen ik, van achter haar om, mijne ontsteltenis nog verduikend, me eindelijk ten
afscheid neerboog over haar, stond weer vast haar blik in de ruimte, was strak reeds
haar mond, zoodat mijn kus droog neerkwam ergens op haar onbeweeglijk gelaat.
Zonder gerucht alsof ik mijn heengaan nog verhelen kon, beschaamd sloop ik stil
het donkere huis uit, en aldoor nog bekommerd om haar, toen met een doffe zucht
was dicht gegaan de deur, wendde me terug om, me verzekerend of ze wel degelijk
sloot.
De lucht was nog zwoel van den nauw henen zomer; aangenaam deden me aan
ook de lichthoeken van enkele laat open winkels, in dunne mistlucht brekend de
eentonigheid der koud groene straatlichten.
Onbewust, als had ik werkelijk nog boodschappen te doen, met snellen stap liep
ik door, groette onwetens opgeruimd ineens, een buurman in schuin verlicht deurgat.
Een koortsige vreugd, waarin zich de stemming van thuis ganschelijk scheen op
te lossen, dreef me doelloos voort door de stad.
Toen ik, nu en dan nog in verbeelding neerzag op onze verhouding van dien
avond, op mijne eigen doenswijze, op heel ons leven zooals we 't dag in, dag uit,
met heimelijken weerzin samen torsten voort, rees plots als een al wisschende
vloed, de schijnbaar zegevierende wil in me op, triomfantelijk, met volle bewustheid
ons vorig bestaan te dompelen in de zee der vergetelheid, breidde zich ebbend voor
mijn hunkerend verlangen uit, de begoochelende hoop te gaan leven lijk de andere
menschen, en ook als zij nog gelukkig te kunnen zijn.
Hoe langer hoe meer, duidelijk, uit de diepst opduikende herinnering scheen me
te blijken eigen schuld en eindelijk waande ik in mij de reddende zekerheid te voelen
dijen dan ook uit eigen kracht mijn levensgang nog vermogen te wenden.
Ik verademde, en toen ik het moegepeinsde hoofd weer opwaarts droeg, was 't
me alsof mijn oogen wijder open gingen in de schemerklaarte, een nieuw uitzicht
kregen al de dingen en menschen.
De straten en pleinen schenen me langer toe en breeder, hooger de opstand der
huizen; ik raadde wat gebeurende was achter verlichte voorhangen, doorzag den
laten voorbijganger, en in mijn geest vormde zich het benijdbare beeld der gewone
leefwijze.
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Naarmate ik de omgeving beter meende te begrijpen, werd alles aantrekkelijker,
lokte mijn aandacht met wedijverende kracht, zoodat ik op den duur van 't kijken
moe werd.
Een oogenblik sloot ik de oogen als om tegen te houden het rollen eener
drukkende zwaarte in 't voorhoofd.
Toen ik van de duizeling was bekomen,
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met half dichte oogleên, onverschillig, langs de gevelrijen heen, door het gedool
der straten zelf liet ik me leiden.
In mijne rustelooze verbeelding ineens helder-klaar afgeteekend op 't gewemel
mijner medemenschen duizende levens, ontrolde zich de voorstelling van mijn eigen
bestaan.
Als uit de hoogte zag ik neer op mijn handel en wandel thuis, de bedrijvigheid der
bedienden en knechten, het komen en gaan van 't volk in den winkel, en
langzamerhand uit de gedachte aan 't stoffelijk welzijn, kortstondig, eene onechte
voldaanheid gedeeg.
Uit de nijdige vergelijking met den stand van bekenden wist ik me nog voor te
liegen dat ik zoo goed als iemand het gezochte geluk bezat.
In wanhopige begeerte er stout verder op fantazeerend, steeds keerde en
herkeerde ik dat denkbeeld in mijn brein om, het met inspanning opnieuw en immer
méér trachtend te genieten.
Ik betrapte me-zelf op aanstellerig verwaande bewegingen, keek schuchter achter
me om of mijn zonderling gedrag soms niet gezien was; maar toen ik me voor een
tijdje alleen wist in de nacht-donkere straat, liet ik me uit kinderlijke aandrift over
aan den kleinzieligen lust, keer op keer onder 't lantaarnlicht, in de spiegelende
vensters, mijn gekunstelden gang en gebaren na te gaan.
Evenwel langs goud licht neerplassende koffiehuizen vertraagde ik den tred, en
doende alsof ik aandachtig iets bekijken moest in de klaarte, bleef er een wijle staan,
afgunstig beluisterend het soms luid door de buurt opklinkend vermaak.
Doch bij 't naderen van dichtbijen stap, ineens me vermannend, uit inwendigen
nijd, weerstond ik koud en met geveinsde onverschilligheid, den noodenden
vrouwenlach, of met gehuichelde haast, als had ook ík mijn bepaalden weg door
den komenden nacht, liep ik den hol stappenden man voorbij.
Onachtzaam, zonder aandacht meer de blikken voor me uit, gedachteloos ging
ik verder door de stad, met ziekelijk genot weer voelend verdwijnen naarmate ook
uitstierf het leven van den dra henen dag, de kort te voren nog nagestreefde
schijnvreugd.
Een verre klokslag deed me denken aan het uur, en de schielijke gedachte aan
mijne vrouw tooverde me weer voor den geest het beeld van haren mogelijken dood.
Wel weerstribbelde ik een poos 't overweldigend denkbeeld, maar was weldra
weer te zwak voor de steeds bedwelmender verschafte deugd.
Toen ik bij toeval het neerhangend hoofd hief en den weg herkende dien we,
haast nog kinderen, al vrijen honderde malen hebben bewandeld, kwam plots de
lust in me op, huiswaarts keerend hem te volgen.
Al kuieren liet ik pijnlijk, tot in zijne kleinste biezonderheden, als eene gewenschte
zelfkasteiding, ook het geringste herdenken op me inwerken. Bij iederen stap, aan
alles wat mijne blikken ontmoetten, ontsproot eene eigen herinnering.
Ik voelde me heropleven in 't verleden, deed mijn geest geweld aan om me
bedriegelijker nog te verplaatsen in den reeds lang henen tijd, joeg woest hunkerend
doorheen het droombeeldig aandenken, het gevoel-zelf onzer vroegere liefde na;
al mijne geestkrachten stelde ik te werk om ze nog eenmaal te gevoelen zooals
voorheen, tot ik eindelijk met gespannen spieren, hijgend, in mijne borst, smartelijk,
dan toch als 't ware weer zwellen voelde mijn hart.
Na een korte verbijstering waarbij ik als voor 't blindend spel van dooreen woelende
kleuren de oogen sluiten moest en verdrijven wou met ingehouden adem het suizen
van vermengde geruchten uit de ooren, leek me ten volle veroorloofd toen de seffens
weer opduikende gedachte aan haren dood.
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Maar lijk ik den inval kreeg, dat misschien nog alleen de door 't dagelijksch leven
tusschen ons beiden opgetrokken vervreemding mij 't nagejaagde geluk onthield,
dat in ieder van ons dezelfde hartstocht nog verholen lag wellicht en door
wederzijdsche
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toenadering ten hevigste weer opflikkeren zou, denkelijk enkel mijn aanbod er toe
noodig was, rees plotselings het voornemen in me op, haar bloot-weg uit te storten
mijn innerlijk gevoel en in overheerlijke onmacht, lijk weleer zij-zelf onvermogend
met woest zoenenden mond me soms pijnigend beet, haar te bekennen hoe ik om
liefdeswil zelfs begeerd had heuren dood.
Ineens ontbrandde 't verlangen in me, zoo dadelijk, op 't oogenblik zelf heur mijn
hart te openen, en in verbeelding haar nog wakend ziend, steeds op me wachtend,
door eene onwederstaanbare zucht gedreven, vlood ik huiswaarts.
In een oogwenk schemerde me de zigzagswijze loop der straten voor den geest,
had ik gekozen den kortsten weg; mijne oogen sluitend zag ik onder hoogen
gevelopstand, wenkend reeds geel streep-lichten de reten der luiken.
Veerkrachtig, geluideloos langs schaûwdonkere muren liep ik ijlings heen; onder
neervlekkend lantaarnlicht haastte ik me hijgend voort, wijd beenend met scheen
knellenden stap; maar het leek me wel of mijn loopen slechts gaan was, mijn snelle
schreden me nauwelijks vooruit hielpen.
Ik voelde me lachen soms van ingetogen blijdschap en me bedwingend toch, niet
meer denken willend, in gemaakte verstrooidheid bekeek ik met traan-natte oogen
de beurtelings naderende gasbekken.
Zonder einde scheen me de weg; de blikken steeds gericht op 't verst pinkelend
straatlicht, onder 't afsnijdend oversteken telkens bij 't op- en af-wippen der voetpaden
liep ik nog moeizaam eenige passen.
Steeds met de gedachten vooruit volgde ik in verbeelding 't nog af te leggen eind;
maar eerder nog dan ik had vermoed, kwam ik in mijne gebuurte terug aan.
Onwillekeurig blikte ik schuchter langs de gevelrijen heen, wischte vlug 't
druppelend zweet af, en alsof ik kon bespied worden, niets merken latend, in
schijnbre onoplettendheid ging ik trager loopen.
Buiten mijne weet, nog aldoor bezig in gedachten, ineens bevond ik me voor mijne
woning; maar onvrijwillig deed ik eenige passen achteruit: zwart stond het huis in
den nacht!
Ik duizelde; een oogenblik was 't me of draaiend wegschemerden al de dingen
rond mij; met schokkende bonzen hoorde ik jagen mijn hart, voelde stremmen plots
eene lamheid door lijf en leden.
Werktuiglijk opende en vermiek ik behoedzaam de deur, sloop zonder gerucht
den trap op; boven voor de gesloten kamer hield ik even nog stil, moeilijk een
uitzuchten verzwelgend, draaide dan voorzichtig den knop; de nachtpit
deemsterlichtte.
Ze sliep; de armen lagen open over weggewoelde dekens en op donkere
haarweelde, in de schaduw van 't hoofdeinde, 't gelaat half afgewend; de stilte was
hoorbaar.
Van eindelooze verslagenheid neep me krampachtig de borst; toen uit wanhoop
weer opschoot de vlijme gedachte aan haren dood, kwam het me voor of werkelijk
haar boezem niet meer bewoog, en ineens weer vol angstige hoop, boog ik me
luisterend over haar neer; maar ze ademde zacht, zeer langzaam als na diepe
uitputting, wie weet door welken droom!
Toen ineens, huiverend, en als zou ik omkijkend iets vreeselijks hebben gezien,
vluchtte ik schuw de zijkamer in, miek er vlug met nog bevende vingeren licht.
Haast krachteloos liet ik me neer in zacht diepen leunstoel, het hoofd achterover,
de oogen toe; maar aldoor sidderde tusschenpoozend door me heen de
gewaarwording van bij 't bed, stond me als een lichtdruk haar aanblik voor den
geest.
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Nu ik weer thuis zat, was 't me of de wandeling niet gebeurd was, of ik heel dien
tijd niet had geleefd.
Van de ingebeelde hoop en de zelf opgedrongen vreugd bleef me alleen over,
de door zijn nijdwekkend gemis nog dringender aanspraak op geluk.
Toen de hevig kloppende slapen stilaan waren verkoeld, het hoofd zwaar op de
borst, de droomende blikken opwaarts, met verfijn-
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de krachtsinspanning verdiepte ik me opnieuw in mijn leed, stap voor stap afdalend
in de herinnering van mijn reeds henen leven.
In genoeglijke zelfmarteling herdacht ik de eentonigheid der dagelijksche sleur,
poogde ik nog te voelen de droef baatlooze weerspannigheid aan 't werkelijk bestaan,
het elkander voorgespiegeld schijngeluk van ons huwelijk; met bitter genot waande
ik me terug in den verwachtingvollen tijd der verloving, zag duidelijk me voor den
geest staan, als hadden we ze ons nog maar onlangs in heerlijkste vervoering
toegefluisterd, al de droombeelden onzer schoonst kinderlijke liefde.
Om des te beter nog de smart van het verloren levensideaal te kunnen gevoelen,
somde ik met zelfgenoegzame overdrijving, één voor één op, al de mislukte
worstelingen tegen de langzaam doch onfeilbaar liefde koelende werkelijkheid; ik
bracht me 't keerpunt te binnen van onzen traag uitlevenden hartstocht, en hoe voor
't laatst aan ons wanhopig verlangen ook de hoop op een kind voor goed was
verzwonden.
Nadat ik van lieverlede, met nog eenigzins verholen spijt alweer het duidelijk besef
kreeg hoe uit al mijn kracht ik mijne vrouw zou hebben bemind, hadde ik ze maar
mogen verliezen zelfs toen ons liefdeblaken nog 't hevigst was, verliet me niet weder
de gedachte aan haren dood.
Naarmate ik alzoo dieper in treurnis verzonk, gevoelde ik als over mij toe sluiten,
de gelatenheid van een behaaglijk welzijn: alsof ze werkelijk niet meer was, wist ik
me in eens leven zonder haar, zag ik me als in een oogenblik van helderziendheid
ook in de toekomst leven zonder haar, voelde ik me door haar verlies, met den
dubbelen hartstocht eener voor immer onuitdrukbare liefde haar beminnen.
Doch nauwelijks had ik in vervoering de verwezenlijking van mijn gedroomd geluk
ontwaard, pas gloeiden van heete tranen de nog starende oogen, of met een ruk
werd ik door de hartvochtigste werkelijkheid weer ontnuchterd.
In ontstellende verbazing dacht ik aan mijne vrouw, hoe ze argeloos sliep in de
kamer daarnaast, besefte met groeienden angst hoe de dagelijksche levenssleur
meedoogenloos ons morgen weer verder en verder van het verloren heil verwijderen
zou, en toen ik in verbeelding, met steeds toenemende ontzetting, doorheen de
toekomst de wreede vernietiging naging van ons zoo heerlijk begonnen leven, kwam
het me ineens voór alsof, tot weerstand te laf, ik-zelf het uit eigen wil alzoo gebeuren
liet.
Oogenblikkelijk rees een heftig weerstreven in me op, en als uitdagend me-zelf,
vroeg ik me radeloos af wat er dan toch ter redding kòn gedaan.
Als na een poos van vertwijfeling, diep uit mijn binnenst en dringender nog de
vroegere stem weer te spreken kwam, onder den onwederstaanbaren drang der
verleiding, door de wegende stilte fluisterde ik ze na:
- Sterven;.... ze mòèt sterven....
Rechtop, leunend met de vlakke hand op de tafel, de schuin neerwaartsche blikken
van 't licht afgewend, in een oogwenk was ik in mijn diepst geweten afgedaald,
ontdekte er werkelijk de noodige kracht tot de vereischte daad, en onwillens op mijn
verleden terugblikkend, als eene verontschuldiging, bleek het me zelfs alsof de
gedachte er aan reeds lang, zeer lang reeds, er schijnbaar immer verscholen had
gelegen.
Toen ineens: - ik weet alleen dat ik de slaapkamer weer binnen sloop, nog opsnoof
den geur van haar warm lijf en haar wild zoenend plots op den mond, mij drukkend
op haar neerboog, de omhelzende armen knellend haar den hals, aldoor woester
steeds zoenend zoog haren adem, tot ik met heel de zwaarte van mijn lijf op hare
borst, misschien door dat ze zelfs niet ééns heeft geworsteld tegen den dood, als
na 't verloop eener eeuwigheid, haar slak onder me voelde uitliggen, levensloos.
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Neen-neen-nèèn!.... nooit heeft iemand zijne vrouw zoo lief gehad als ík!’
L i e r , April '11.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Joannes Reddingius, Een Romantische Jongen, Amersfoort, Valkhoff
& Co, 1911.
L.H.A. Drabbe, De Onzichtbare Leider, Amsterdam, W. Versluys, 1911.
Boeken over het leven op een kostschool hebben, enkel al door hun onderwerp,
iets zeer aantrekkelijks, voor mij althans. Toen ik een kind was, werd mij een felle
afschrik voor dat leven ingeboezemd. Het gold als de vreeselijkste straf, waarmee
dan ook alleen gedreigd werd: naar kostschool gestuurd te worden. Maar later, door
de lectuur vooral van die heerlijke boeken: ‘Een engelsche jongen op een hollandsche
kostschool’ - ik weet niet van wien; daar letten wij toen nog niet op! - ‘St. Wimfried’
en ‘Eric’ - door Farrar - ben ik gaan begrijpen, dat het op die kostscholen volstrekt
zoo akelig niet is als men mij tot dan toe heilig had doen gelooven; je moet er
natuurlijk wel aan strenge tucht, aan veel kleingeestig gefit en een absoluut ontbreken
van moederlijke zachtheid en liefkoozing gewennen, maar.... Ja! Wat staat daar niet
allemaal tegenover! In de eerste plaats een zalige onbezorgdheid, daar je alle
kwaaddoenerij eenvoudig en praktisch met straffen boet en er eigenlijk niets is waar
je innerlijk verdriet over hebt - tenzij juist berichten van thuis, en aangenomen dat
je een leuke kerel gevonden wordt en niet vanwege een of ander lichaams- of
zielsgebrek met den blinden jongenshaat en daaruit volgende onophoudelijke
pesterijen krijgt te kampen. In de tweede plaats een onbegrensde mogelijkheid van
jongensplezier, van onder-elkaar-zijn, van heldhaftigheid in streken, gevaarlijke
avonturen, waar je thuis eenvoudig nooit op komen zoudt - al was het maar alleen
omdat ze thuis ook lang niet zoo gevaarlijk zouden zijn! En, als je dán het geluk
hebt één of twee werkelijke, innige vrienden onder de kameraden te vinden, welk
een heerlijkheid van samenleven, van tegen elkander uit kunnen stamelen je
zwaarste gedachten, je geheimste gevoel, van gansch-en-al begrepen en vertrouwd
worden op een leeftijd waarin je aan dat alles wel het allermeest behoefte hebt.
De heer Reddingius is dan blijkbaar wèl als jongen op een kostschool geweest
en vertelt er nu van. Want het is eenvoudig niet aantenemen, dat dit boek niet
autobiografisch zijn zou. Zelfs komt het mij voor dat de heer Reddingius niet eens
veel moeite gedaan heeft dat te verbergen, wel begrijpende, zoo vermoed ik, dat
hij daarin toch niet slagen zou. Zooveel bizonderheden, zooveel, en zoo sterk
gedétailleerde, verhaaltjes, avontuurtjes, typeerinkjes, verzint men niet. Een
‘levensbeeld’ heeft hij zijn boek genoemd, en, inderdaad, wij twijfelen geen oogenblik
of dit omstandig geschrift geeft een tot in finesses getrouw beeld van het leven des
auteurs en zijner vrienden op de kostschool. Of dat beeld tevens geheel volledig te
noemen is? Ik durf het eenigszins betwijfelen. Al heb ik dan ook het
kostschoolbestaan niet persoonlijk meegemaakt, te goed herinner ik mij de
jongenszeden van omstreeks 1880 (het is misschien anders geworden nu, maar
de heer Reddingius is slechts 5 jaar jonger dan ik) om niet te vermoeden, dat de
zacht-geaarde, niet gaarne choqueerende auteur het een en ander kieschheidshalve
heeft verzwegen. En ook meen ik, dat daar zekere smarten, angsten en tobberijen
zijn, in ons aller ‘gelukkige jeugd’, waarvoor men zelfs op instituten als dat van den
romantischen jongen, niet gevrijwaard is. De schrijver, dunkt me, heeft zijn liefdevolle
aandacht wat al te uitsluitend gegeven aan de dingen waar zijn helden zelf hun
onschuldig
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genoegen aan hadden, zijn eigen vreugden bij het schrijven zijn wat jongensachtig,
zijn over 't algemeen vrijwel aan de oppervlakte gebleven; een paar bladzijden over
de natuurimpressies, het dwepen en zich dichter voelen van zijn goeden Herman
konden niet genoeg vergoeding geven voor dit te-kort.
O, onze kinderjaren! Wat valt er nog niet in te ontdekken en van te beschrijven!
Welk een onuitputtelijke mijn van schoonheid staat voor ons allen open in de
verdiepte herinnering aan die mateloosheid van gevoelsleven die onze jeugd was,
aan onze eerste liefdes en vriendschappen, ja vooral, maar ook aan onzen frisschen
afkeer, onzen kinderhaat. Wat is ons overkomen in 't latere leven, welke vreugde,
welke smart waarvan wij niet hebben gedroomd vóór we zestien waren - en hoeveel
schooner, edeler hebben wij het ons gedroomd dan het later te zijn bleek, werkelijk
te zijn in het onmeedoogend licht van onze kritische grootemenschen-gedachten!
Ik weet het, ook onze kindertijd was vol teleurstellingen, ook toen stootte en schrijnde
zich telkens onze illusie. Maar - niet alleen dat wij 't ons lang niet zoo scherp bewust
waren - óók zetten wij er ons iedermaal zooveel gemakkelijker overheen, wetende
altijd, dit was het voorloopige maar, daar was een toekomst, daar was een groei,
het belangrijkste, het essentieele moest altijd nog komen, en dán, als het kwam,
zouden wij groot en sterk zijn, bij machte het te veroveren, te genieten, en krachtig
bestand tegen.... wat wij toen al wel begrepen dat het meebrengen moest aan
verdrietelijkheden.... Geloofden wij, diep in onze harten, ooit aan een mislukking?
Neen neen, het leven dat kwam was groot en schoon en wij zouden helden zijn in
dat leven!....
Dat de heer Reddingius, ondanks zijn tekortkomingen, mij het geluk van mijn
jeugddroomen opnieuw heeft doen beleven, ik acht het zijn - tegenover mij! - grootste
verdienste. En ik twijfel geenszins, lezer - een zóó afwijkend brok natuur ben ik niet!
- of duizenden met mij, bij het lezen van ‘Een Romantische Jongen’, zullen den
schrijver voor dezelfde ondervindingen dank weten.
Maar er is ook iets, dat mij aldoor een weinig gehinderd heeft in dit door zijn
onderwerp en zuivere kwaliteiten zoo aantrekkelijke boek. Ik doelde er reeds op,
toen ik gewaagde van jongensachtigheid. Ik moet, ten opzichte van menige bladzij
helaas, dat woord nog wat versterken en van kinderachtigheid spreken. Men behoeft,
niet waar? geenszins kinderachtig over kinderen te schrijven, integendeel, zou ik
haast zeggen - nergens wordt het begrip kinderachtigheid zoo goed gekend en zoo
zeer gehaat als onder kinderen! Er is toch niemand meer die het kinderachtige met
het kinderlijke verwart? Het kinderachtige is het hinderlijk-kinderlijke, het is het
onschuldige overslaand in het onnoozele. Elk waarachtig dichter blijft kinderlijk, zijn
leven lang, en gelukkig, er is veel ook van deze kinderlijkheid in al het werk van
Reddingius. Maar.... misschien wel kinderlijk bedóeld, doch kinderachtig geworden
noem ik een manier van vertellen als de volgende (van blz. 28): ‘Er was eens een
groot ongeluk gebeurd in een naburig dorp, waarover men nog niet uitgepraat was,
er was namelijk een brouwer geweest, die zijn kuip wou schoonmaken, maar hij
boog te ver voorover en viel in de bierkuip, niemand hoorde hem en door een kraan
werd die kuip in den middag gevuld, zoodat de man in zijn bier jammerlijk verdronk,
niemand wist waar de brouwer gebleven was, maar zijn bier werd kort daarop
bekroond op een tentoonstelling met den eersten prijs. Geruimen tijd daarna, toen
de kuip gemaakt moest worden, omdat ze lek was, vond de koperslager een koperen
horloge, een paar stukken van vetleeren laarzen en wat beenderen, meer was er
van den brouwer niet over.’ Op dezen zelfden toon, in almaar korte volzinnetjes,
vaak alleen door komma's gescheiden, is veel in dit boek verteld. Het schijnt
kindergestamel te imiteeren, maar doet dit in de woordenkeus toch geenszins - ik
begrijp niet
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goed hoe de schrijver er toe gekomen is. Hoe vreemd ook in dit verband, dat, juist
daar waar een der jongens vertellend optreedt, zoo vaak een z.g. ‘boekentaal’, een
gansch onnatuurlijke, ouderwetschig romantische verhaalmanier is aangewend. De
heer Reddingius is trouwens over 't algemeen niet bang voor een
ouderwetschigheidje, ik bedoel voor een ondoorvoeld overgenomen uitdrukking van
oudere schrijvers; telkens b.v. gebruikt hij van doode voorwerpen (op blz. 5 van
ramen) het, ook wanneer van menschen sprake is in den regel onjuiste, werkwoord
‘zich bevinden’. Dit is zonder twijfel een kleinigheid; men leest er gaarne overheen.
Maar wat te zeggen van een zinnetje als (bl. 110): ‘Hij had melkboerenhondenhaar
en twaalf broers en zusters?’ Is dat niet van een grappigheid, die ietwat pijnlijk
aandoet en waarbij men gerechtigd is van kinderachtigheid te spreken?
Deze karaktertrek, dat ietwat wee-grappige, onsmaakvol-onnoozele, in Reddingius'
geschrift, viel mij te sterker op, toen ik, onder de lezing van Drabbe's ‘Onzichtbare
*)
Leider’ nog eens aan den Romantischen Jongen terugdacht . Het boek, dat ik
intusschen ter hand genomen had, was zoo heelemaal niet kinderachtig. Het spreekt
zeer ernstig, toch op koelen toon, bijna geheel zonder pathos, over zeer ernstige
dingen. Dat deze ernstige dingen.... misschien - wie zal het uitmaken?.... weinig in
de wereld voorkomen, is geen reden ze niet ernstig te achten. In diepe afgronden
van rampzaligheid doet ons Drabbe's boek de van schrik verstarde blikken werpen.
Ik beken bij sommige pagina's tot in mijn nieren koud geworden te zijn en uit de
kompleete lezing te hebben overgehouden, zal ik u zeggen respect? neen, het was
niet minder dan bewondering voor den kranigen schrijver, die mij, oude rot, deze
nieuwen frisson had weten te geven!
Het is nu bijkans acht jaren geleden dat voor 't eerst een boek van L.H.A. Drabbe
- den eens schier beruchten auteur van ‘Levenslol’ - in mijn boosaardige
recensentenhanden viel. Het heette ‘Ernst Gronins, romantisch tijdbeeld’. Het
beteekende, vrees ik, in 't algemeen maar weinig en het zou mij dan ook niet
verwonderen als de meeste mijner lezers zich den titel thans niet meer herinneren.
Toch zat er talent in. En de eerste woorden van mijn aankondiging - zij is te vinden
in ‘De Kroniek’ van 1905 bl. 53 - luidden dan ook: ‘De heer Drabbe heeft, meen ik,
eenig talent, maar waarvoor, daar is hij nog niet precies achter; het mangelt hem
aan zelfkritiek, aan bewusten kijk op zijn eigen werk’.
Dezen bewusten kijk nu heeft Drabbe zich in die acht jaren verworven. Thans
weet hij wat hij kan. Er is geen weifeling der belangstelling meer in zijn werk.
Langzaam ontwikkelde zich deze auteur tot een romancier, voor wien de
zielsdramatiek álles is. Bepaalt hij in ‘De Onzichtbare Leider’ zijn aandacht nog
voornamelijk tot een pathologisch geval, dat aan de contrôle van onze z.g. normaal
denkende hersenen ontsnapt, het ijzingwekkende juist van deze beschrijving eener
zeldzame zielsziekte is d a t e r z o o v e r s c h r i k k e l i j k v e e l a l g e m e e n o f w e l n o r m a a l -m e n s c h e l i j k s i n d i e z i e k t e i s , zóó veel dat wij, al
lezende, beseffen eigenlijk ook zelf bij voortduring op den rand van den waanzin te
verwijlen. Drabbe's boek herinnert aan Emants' ‘Nagelaten Bekentenis’. Ook daar
de beschrijving van een monsterachtigen zielstoestand, - te verschrikkelijker wijl de
lijder zich niet bewust werd ziek te zijn - dien wij gedurende de lezing als zuiver
menschelijk, dus als niemand onzer geheel vreemd erkennen moeten. Ik zeg:
gedurende de lezing, want niet zoodra behoort de lectuur van het boek tot het
verleden of wij komen tot ons zelf en voelen ons bevrijd van de beklemming, die
*)

Bij groot verschil is er toch tevens overeenkomst. Ook de heer Drabbe schrijft vrij dikwijls in
eenigszins slap-plechtige boekentaal en gebruikt o.a. herhaaldelijk de uitdrukking ‘zich
bevinden’, ook van het levenlooze.
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het eenheids-gevoel met den misdadiger ons tijdens de lectuur gaf. Wij begrijpen
onze angst niet meer.
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Die toch terugkomt wanneer wij het boek overlezen. D i t b e w i j s t h e t t a l e n t
d e s s c h r i j v e r s , zijn kracht, zijn macht over ons. Ook Drabbe bezit deze macht.
Nog zelden heb ik de angst van den met een misdadige manie of pathologisch
‘affect’ bezochte zoo suggestief en koel-krachtig beschreven gevonden als in ‘De
Onzichtbare Leider’. Ziehier nu artistieke prikkellectuur! Het eenige wat ik op den
geestelijken inhoud van het boek heb aan te merken, is dat het geloof aan een
‘Onzichtbaren Leider’ van al onze handelingen, een leider die al ons doen en
ondervinden reeds bij onze geboorte tot in de kleinste kleinigheden vastgesteld
heeft, en wiens bestaan en onweerstaanbaarheid nu en dan zeer vagelijk voor ons
merkbaar wordt, door een onbestemd voorgevoel b.v. van sterk onheil, dat dit geloof
door de verhaalde gebeurtenissen in 't minst geen versterking ontvangt en dan ook
eigenlijk ten onrechte als een ontroerend element werd te hulp geroepen. Ten
onrechte, noodeloos en daardoor eenigszins troubleerend, iets inferieurs brengend
in het stroef relaas der noodlottige voorvallen. Daarentegen haast ik mij gaarne op
te merken, dat 's heeren Drabbe's belangstellende aandacht zich gelukkig volstrekt
niet bepaalt tot zielsziekten, benauwende voorgevoelens en dergelijke min- of meer
abnormaal te noemen toestanden, maar even sterk aan den dag komt, waar het de
beschrijving geldt van meer ‘gewone’ stemmingen, als daar zijn het verdriet
ondervonden door een jonge weduwe bij den dood van haar eenig kind, door broers
bij het lijden hunner geliefde zuster, enz. Zelfs geloof ik de bladzijden, waarin
sommige dier meer alledaagsche levensmomenten beschreven worden, de mooiste
te vinden. Zoo b.v. bl. 238/9, waarin een oogenblik uit de droefste dagen van een
menschenleven beschreven staat: ‘Frederik sliep slechts enkele uren meer en werd
tegen half vier wederom wakker. Door het open venster klonk helder en zuiver het
gefluit eener meerle. Die vogel was daar geheel alleen, in de vale gloring van den
dageraad; alle andere vogels sliepen nog. Frederik zette zich te luisteren. In het
edel flonkerende, maar vreemde, grillige, schijnbaar zinlooze gefluit, bijna
onophoudelijk voort, slechts door heel korte tusschenpoozen onderbroken, klonk
hem een ondoorgrondelijk mysterie, een raadselvolle natuurgebeurtenis. En hoe
langer hij er naar luisterde, hoe dieper van zin het reine, minlijk-melancholische
geluid hem werd. Wel begreep hij het niet, maar een huiver van verrukking rilde
door zijn ziel. En toen het plotseling zweeg, was het als gebeurde er iets
geheimzinnigs in de stille wereldruimte. Koud van ontroering legde Frederik zich
weer neder. Hij wachtte, wachtte; hij verlangde, onverzadigd nog, het wonderbaar
gekweel opnieuw te hooren, gelijk we hunkeren naar de herhaling van een heerlijk
symphonie-motief. Maar het kwam niet weer. Kort daarop sluimerde Frederik in.
Toen hij voor de derde maal ontwaakte, was het veel lichter geworden en klonk
alom in de tuinen het gejubel der vogels, die de zon begroetten. Maar Frederik
hoorde het niet. Hij dacht aan den nieuwen dag van ellende, welke voor hem lag’.
De opmerking wordt dikwijls gemaakt, dat onze hollandsche litteratuur, hoeveel
goeds zij dan moge bevatten, niet geschikt is voor concurrentie op de wereldmarkt;
zij zou daarvoor te specifiek hollandsch zijn en te weinig voor iederen Europeeër
interessante problemen behandelen. Welnu, ziehier nu eens een boek, dat, mits
goed vertaald, naar mijn overtuiging in elk der ons omringende groote landen een
behoorlijk figuur zou slaan. Wanneer deze kroniek verschijnt is het 1 November,
dag onzer eindelijke aansluiting bij de Berner Conventie. De auteur treft het!.... Dat
zijn boek daarom tot het allerbeste onzer moderne nederlandsche litteratuur behooren
zou, is iets.... dat ik niet heb gezegd.
H.R.
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Utrechtsche bijdragen voor letterkunde en geschiedenis V, Nederl.
schilders in Italië in de XVIe eeuw (de gesch. van het Romanisme) door
Dr. G.I. Hoogewerf. Utrecht, A. Oosthoek, 1912.
Max Eisler, Die Neuholländische Kunst: Die Haager Schule; den Haag,
W.P. van Stockum en Zoon, München, Franz Hanfstaengl.
Ziehier twee uitgaven over Nederlandsche schilderkunst, die beide een bepaalde
periode uit onze schilderkunst pogen te precizeeren. Waar Dr. Hoogewerf zich, voor
zijn dissertatie, aangetrokken voelde tot een tijdsperiode, die nog over het algemeen
weinig belangstelling heeft, daar was het Dr. Eisler te doen om bij tal van zeer goede
reproducties, de eigene waarde der Haagsche school te doen uitkomen. Dr.
Hoogewerf geeft een zeer nauwgezette en gedocumenteerde bronnenstudie. Dr.
Eisler meer een critisch vertoog. En toch moet men hier niet uit opmaken dat het
boek over de Romanistische periode in onze schilderkunst droog en dor is.
Kunsthistorie sluit voor velen wel eens in, het te wetenschappelijk bekijken der
schilderijen, het zoeken naar overeenkomsten en verschillen met werken van andere
kunstenaars, het speuren naar half vergane handteekeningen, naar
overschilderingen, het snuffelen in archieven en oude veilingcatalogi, kortom het
beneuzen van een schilderij, zonder het te zien.
Dr. Hoogewerf echter zoekt verklaringen voor de eigenaardige kunstuitingen uit
dien tijd, maar toont daarbij tevens, dat de schilderijen die hij zag toch niet alleen
documenten voor hem waren, maar hem ook tot op zekere hoogte aesthetisch genot
konden geven. En al is de periode van het Romanisme voor velen niet aantrekkelijk:
‘door hier enkel te laken velt men een onbillijk oordeel en een tijd die zelf in het
teeken staat van Larensche binnenhuisjes en van meer of minder impressionistisch
landschap (in verkoopbaar formaat), heeft allenminst recht te smalen op de
Romanisten, die, wat ze ook hadden of niet hadden, in elk geval aspiraties bezaten’.
Dr. H. begint zijn studie door er op te wijzen dat het feitelijk de na-Renaissance
is die onze Hollandsche schilders beinvloed heeft, om dan achtereenvolgens bij de
verschillende kunstenaars dien invloed na te gaan. Telkens zal men min of meer
het Italiaansche bemerken, zij het in behandeling, in compositie, in opvatting van
het geheel; zelfs bij den ouden Breughel wijst Dr. H. op de merkteekenen van diens
Italiaansch bezoek, al is die kunstenaar een te grooten persoonlijkheid, om in
romanisme te ontaarden: ‘Toch zag ook hij iets in de werken van Italiaansche
meesters, dat men in de Nederlanden van die dagen nog niet kende en dus hem
imponeerde. Dat was de behandeling van het materiaal’.... Ik zou graag meer
aanhalen uit Dr. H. interessante studie, die mij voor wetenschappelijke menschen,
maar ook voor schilders van belang lijkt, maar ik moet mij beperken en volstaan
met de lezing ervan aan te raden. Bij Dr. Eislers boek zijn de reproducties wel de
aantrekking, doch de tekst is meer dan een toegiftje, een critische studie, die de
plaats wil bepalen der Haagsche school in de kunstbeweging dier dagen.
Het was een losmaken van tradities, van romantisme, en daarbij, de invloed der
Barbizonners, hoewel ons Hollandsch landschap, onze atmosfeer tot een ander
coloriet leidde.
Met een opmerkingsgave, die de lezers van dit maandschrift kennen, typeert Dr.
Eisler het werk der groote Hagenaars, en van hunne tijdgenooten, als Bakker Korff,
Alma Tadema en Allebé, al behooren deze door hun persoonlijke kwaliteiten minder
tot een Haagsche school. Dat van die Haagsche schilders een kracht uitging
merkbaar op de kunst dier dagen, bewijst hun protest tegen de koninklijke gouden
medaille aan Louis Meyer toegekend, en de stichting der Haagsche teekenakademie
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een jaar daarna. Door de studie die E. van dien tijd maakte is dit boek meer geworden
dan een gewoon plaatwerk.
R.W.P. JR.
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Bezoek aan Gustave van de Woestyne te Brussel.
Het was een eenvoudige kamer, waarin ik den schilder vond. Een kamer als van
iemand die hard werkt, die gestaag bezig is met zijn gedachten, zonder zich te
bekommeren om wat om hem is. Door de gordijnlooze ramen scheen het volle licht
naar binnen en tegen de muren hingen de schilderijen, of stonden ze in lijsten tegen
elkaar aangeleund. In een hoek op een bank, waarboven een warm roode lap tegen
het licht gespannen was, klauterde een klein blond meisje. De bloote armen en
beentjes waren in rusteloos bewegen. Een kort, wit kleedje omsloot nauw het lijfje
en een groen strikje wond de wiegelende krulletjes saam. Het kind danste en hupte
door de kamer en stiet hooge vreugdekreetjes uit.
‘Die is altijd bij me, als ik werk’, zei de schilder, terwijl hij het kleine blanke lijfje
op zijn armen nam.
Dat ontroerde mij. Er was zoo iets innig liefs in dien jongen vader, één met zijn
kunst en zijn kind; zoo iets natuurlijks. Er lag in deze eenvoudige handeling zoo veel
moois, ze was van iemand met heel veel teere liefde, van een mensch die goed is
en in harmonie met het leven, van een die dicht bij de natuur staat. En deze indruk
was de zelfde, als die welken ik bewaard had van een heliotype van dezen schilder,
een reproductie van een krijtteekening naar zijnen broeder Karel van de Woestyne.
De zelfde liefde en eenvoud, de zelfde schoone harmonie sprak daaruit.
Vreemd was mijn gewaarwording, toen mijn oog tegen den muur een groot
schilderij in olieverf ontdekte, waarop alles volkomen

GUSTAVE VAN DE WOESTYNE (ZELFPORTRET).

in strijd scheen te zijn met dien eersten indruk. Hier geen harmonie, noch in de kleur,
noch in de compositie, en evenmin was er een gevoel van harmonie, was er eenheid
in de schildering; alles aan dit doek trof mij onaangenaam. Er was iets in, dat mij
sterk deed denken aan de dekverf-teekeningen van Charles Doudelet, en toen ik
vernam, dat Van de Woestyne, evenals deze Belg, negen jaren gestudeerd had te
Gent, onder leiding van Minne, werd alles mij duidelijk. George Minne toch was,
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alvorens beeldhouwer te zijn, schilder. Door armoede gedreven, maakte hij, omdat
hij geen modellen betalen kon, poppetjes van klei, waarnaar hij dan schilderde. En
al boetseerende, werd hij gewaar, dat de vormen die hij schiep in klei, mooier waren
dan die, welke hij op zijn doek bracht. Zoo werd hij beeldhouwer.
Nu ligt het voor de hand, dat iemand, die, om te kunnen schilderen, zich eerst
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vormen moet scheppen in klei, iemand die dus gemakkelijker boetseert dan schildert,
nadat hij dit een gedeelte van zijn leven gedaan heeft, iemand die schildert naar
zijn eigen maaksels in de koude natte klei, terwijl het leven rondom hem
duizendvoudig schoon tot uitbeelding geeft, dat zoo iemand nooit een echt schilder
geweest is; de verfbehandeling, de liefde tot de kleur, de liefde van het
schilderachtige rondom hem, zat hem niet in het bloed. Evenmin als dit bij den
Belgischen beeldhouwer Meunier het geval was. Het is dus geheel natuurlijk, dat
de leerlingen van dezen hun meester geen mooie verftechniek konden leeren, noch
dat zij zelfs daarnaar zochten. De verfbehandeling zal voor hen geenerlei waarde
gehad hebben en daar ze geestelijk onder invloed stonden van de dichters Charles
van Lerberghe, Grégoire le Roi en Maurice Maeterlinck, die hun schoone gedachten
inspireerden, werd het hun hoogste illuzie, deze gedachten op het doek te brengen.
De macht over de verf echter om dit te kunnen, hadden ze nog niet, en zoo is te
verklaren, wat ons onbegrijpelijk toeschijnt. Hierdoor vinden we die twee zoo
verschillende richtingen in de kunstuiting van Van de Woestyne. In de eene is hij,
dunkt mij, zich zelf, in de andere staat hij onder vreemden invloed. In de eerste
vinden we schoonheid voor het oog, schoonheid in kleur, in toon, in lijnen, schoonheid
in de schildering, in de compositie, in de wijze waarop het doek of papier gevuld en
afgesneden is; in de tweede, die geïnspireerd werd door lezen, door denken, door
het leven, het gebeuren der dingen, vinden we slechts de schoonheid van de
gedachte. Om de gedachte sterk uit te drukken, is het den schilder hierin te doen
en alles, vorm, kleur, verftechniek, compositie, alle uiterlijk schoon is daaraan
opgeofferd. De vorm moet veranderd, de kleur moet vereenvoudigd, de natuur moet
gestyleerd worden, om tot het schoone gevoel van de gedachte te komen. De
schilder moet werken zonder model, omdat de schoonheid van de vizie van de
natuur hem afleidt van de schoonheid zijner gedachten, en deze dus verslapt.
In het eene, dus, geeft hij zich over aan de vizie, wordt hij gegrepen door de
natuur, heeft hij de gevoelig soepele lijn lief, de zachte kleurharmonie, de stemming
om de dingen, de schoone vizie.
In het andere laat hij zich beheerschen door de gedachte, moet de natuur
weggedrongen worden, omdat de herinnering harer schoonheid de gedachte verslapt
en de gedachte hierin hoogste illusie is.
Wanneer deze beide richtingen tot één verwerkt zullen zijn, wanneer het schoone
van de gedachte in een schoonen vorm gegeven zal zijn, dan zal deze kunstenaar
dunkt mij zijn hoogtepunt bereiken. Ook de Italiaansche Primitieven gaven dit en in
Frankrijk Puvis de Chavannes.
***
Beschouwen we nu nader dit groote schilderij, getiteld: l'A u t r e M i r o i r . Het werd
drie jaar geleden gemaakt, was meer als decoratieve kunst bedoeld en werd in vier
kleuren uitgevoerd. De schilder wil er in geven: den onmetelijk grooten afstand die
er ligt tusschen de wereld en Christus. Het wereldsche vinden we links op het doek
afgebeeld: modieus gekleede dames, onder wie een amazone, boven hen drijven
zware wolken, bij hen zijn bloemen en planten en een vijver, waarin alles
weerspiegelt. Alles is als het ware gestyleerd en zwaar in de verf. Dan volgt een
groote leegte op het doek, die het geheele middenvak er van beslaat, de wolken
worden dunner en drijven hooger, in een schuin opgaande lijn, de plantengroei
vermindert in een schuin neergaande, totdat er ten slotte niets meer overblijft, als
ijle lucht, waarin rechts op het doek de Christus wandelt in wit gewaad, den blik naar
boven gewend, gevolgd door een klein lam.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

Schoon is de gedachte hierin, maar de vorm, die mij toch in haar stemming moet
brengen, doet dit niet, want alles wat ik
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schoon voel in schilderkunst, is hier ten eenenmale vreemd aan. Goede compositie
is er niet in, links die volte, dat gevulde doekoppervlak, dan die op- en neergaande
lijnen over het geheel en eindelijk die volslagen leegte. En evenmin als er harmonie
is in de lijnen, is zij er in de kleuren. Opvallend juist is in het schilderij het begrip niet
alleen, maar ook de vizie van r u i m t e uitgedrukt; dit komt mij voor een fout te zijn,
daar er in al het overige dat in deze
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ruimte staat geen stofuitdrukking is, noch in de gewaden der vrouwen, noch in dat
van Christus, noch in de wolken, noch in de planten. Van dit alles is dus de
g e d a c h t e gegeven, terwijl wij van de r u i m t e de v i z i e krijgen. De schilder
verklaarde zelf nu ook een andere opvatting van dit doek gekregen te hebben.
Het tweede groote schilderij, getiteld l ' H o s p i t a l i t é g é n é r e u s e , is reeds
verder gebracht. Daar is mooie compositie in, een betere verfbehandeling en meer
kleurharmonie. Ook hier vinden we het begrip ruimte uitgedrukt, maar hier is het
niet in strijd met de rest. We zien een uitgestrekten tuin in wintertooi, alles is er met
sneeuw bedekt. Groote boomen vullen met hun fijn takkengewemel het gansche
doek. De zware stammen rijzen hoog op, en draaiend ontworstelen zich de knoestige
takken, nu eens opgaand, dan weer buigend, eindigend in kantig getwijg. Donker
komen de voorste boomen uit de lijst op en in hun midden is een grillig vreemde
vorm, een doode stam. Zijn takken zijn afgebroken, zijn wondere groeipracht heeft
een einde, en als armen, die zich uitstrekken, om de voorbijvliegende, naar voedsel
zoekende vogels toe te roepen: ‘Komt tot mij, hier is een veilige schuilplaats’, ze te
smeeken, bij hen hun rustplaats te nemen, strekken de afgebroken stomptakjes
zich uit, armelijk, zonder tooi, maar stevig van bouw, vast en veilig.
In dit doek is meer eenheid: er is schoon-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

404
heid van gedachte, zoowel als van compositie en van teekening, in. Twee kleinere
schilderijen zijn getiteld l' E t e r n e l l e R e f l e t en 't L i e v e V r o u w k e n . Het
eerste, onder invloed van Maeterlinck gedacht en gezien, geeft een ronde vlakte
vol kleine fletse witte bloemen, aan boschanemonen gelijk; een grijze gladde oever
daalt steil neer naar een licht blauw watervlak, aan den kant met planten begroeid,
en in zijn midden schijnt, licht geel, een bleeke maneschijf. Alles is vaag, flets en
flauw aangegeven in wazige kleuren, in vlakke tinten als een gobelin. Het is den
schilder eene illuzie deze dingen op muren te maken.
Voor de nis eener kapel is het Lieve Vrouwken gedacht. Met het kindeke Jezus
staat het in blank licht, in een atmosfeer van zacht groen en rose. Aan weerskanten
van haar staat een boom, gelijk een zuil, zijn takken spreiden zich uit en omsluiten,
gelijk een gotische spitsboog, het beeld der Heilige Maagd.
Zooals een schilder die vóór alles, of uitsluitend met de oogen leeft, zal maken wat
door de omstandigheden toevallig vóór hem komt, geheel en al buiten het innerlijke
leven dus om, onafhankelijk daarvan; zoo schildert Van de Woestyne, wat door de
omstandigheden tot hem komt in de gedachte; n i e t de zichtbare, maar de
gedachte-wereld. Het straalt ook door in een aantal koppen, op karton geschilderd.
Hierin vinden we nochtans o o k d e v i z i e v a n d e n a t u u r , weliswaar gewijzigd
hier en daar, maar toch ligt hierin het schoone dat des s c h i l d e r s o o g
getroffen had.
Van deze koppen is het zelfportret mogelijk het mooiste, het meest complete. De
schilder heeft getracht, hierin zijn innerlijk wezen te leggen en den vorm in een
schoone harmonie van kleur te maken. Inderdaad is deze kop geen eigenlijk portret,
het geeft de ziel, den geest, de gedachte; en van de uiterlijke vizie alleen het mooie
dat den schilder trof: zij fascineeren u, die oogen. Het is het ernstige denken, het
goed willen leven, dat er uit spreekt. Die blik is zoo vast, het moment zoo volkomen
begrepen, zoo zuiver gehouden, de vormen zijn zoo solide, zoo massief en breed.
Die ernstige mond is zoo gaaf geteekend met fijne lijnen. De kleur is warm, in een
okertoon is het geheel gehouden, gezicht en fond zijn éénzelfde tint, de lichtblauwe
oogen komen daar niet uit. Mooi is de verhouding van licht en donker en
grootgehouden zijn de donkere partijen.
Op dit portret na zijn alle koppen direkt door de lijst afgesloten, vlak tegen de kin
of het voorhoofd aan, om alleen dat gedeelte, waarin de uitdrukking ligt, sterker te
laten spreken. L a f e m m e à l a b o u c h e c l o s e is een mooie volle vleezige
kop, met sluwe oogen en toegeknepen fijnen scherpen mond, met een vollen
weelderigen haarbos; dof-fluweelig bruin.
Al deze koppen hebben hun eigen kleurgamma, hun eigen toon; geel, grauw,
goor, griezelig om te zien, is de O p i u m r o o k e r , gemaakt naar een impressie uit
een opiumkeet te Londen, waar de lijders in bedden liggen, vier à vijf boven elkaar
als in een schip. Ze liggen daar te rooken en tijdens den slaap valt de pijp hun uit
den mond. Mooie vizioenen gaan hun voorbij, maar de lach van hun gezicht is
doormengd met wrange droefenis, en de oogen, half open, wazen onwezenlijk weg,
de ziel, de geest is er uit, als in felle bitterheid loenst de pupil. Naast dezen
groen-grauwen kop, is het blauwwitte kussen vlak. Er is geen donkere noot in dit
schilderij, het donker zou het gore van deze gelaatskleur weggenomen hebben; het
blanke wit daarentegen, doet dit des te meer uitkomen.
Zien we hiernaast het jonge meisjeskopje, in vollen levensbloei, in volle frischheid.
Als een roos, als een perzik, zijn de warmroode wangen in het warmfluweelig bruine
haar. Het zegt u nog niets, dit kind; de
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trekken geven ons geen impressie dan die van jeugd, warm en weelderig.
Dan de Christuskop in ivoren kleur, als van een oud Japansch afgodsbeeld.
Donker roodbruin is de doornenkroon op het voorhoofd gedrukt. Rossig zijn de lange
haren die vallen langs de half opengebroken oogen en den gelaten mond. Op zij
langs den kop is even een streepje goud ingevuld. Er ligt geen smart in dezen
Christus. Woestyne, die katholiek is, voelt het lijden van Jezus niet als dat van een
mensch. Christus is voor hem een God, die geen menschelijke smarten kent.
De schilder heeft bij deze koppen een eigen procédé toegepast, op speciaal
daartoe geprepareerd papier. Het geeft nu eens den indruk van dekverfbehandeling,
dan weer gelijkt het op dunne olieverf. Er is een aardige levendige werking in de
verven, met iets moois er in, dat door het toeval ontstaat, en het donker doft fluweelig,
als bij waterverf. Het doet zeer warm aan. De schilder heeft getracht met deze
techniek den indruk van fresco's te geven.
Van de Woestyne heeft zoo ook zijn eigen kindje geschilderd, terwijl het daar
naakt rondhuppelde om hem heen, het groene lintje in de krullen. Het komt mij voor
dat hij met dit procédé zich tot nog toe het meest volkomen uit. Mogelijk zijn deze
koppen de voorstudies voor latere groote composities.
A.Z.

Vaarzon Morel als schilder.
Er is een tijd geweest dat velen uit den naam Vaarzon Morel zoowel als uit dien van
Wenckebach beloften toeklonken voor de vaderlandsche graphische kunst, en in
het bijzonder de illustratie-kunst. Zijn Bloemen-corso-album, ofschoon wat
gemaniereerd, toch van een eigen gratie, zijn Hollandsche kermis, niet-Hollandsch
en niet kermisachtig, maar toch vol fleur, deden spreken van zijn apart talent.
Intusschen is Vaarzon Morel die beloften niet nagekomen, hetgeen wij niet de
minste reden hebben euvel te duiden, want dit soort van verplichtingen bestaat
steeds meer in de wenschen der anderen dan voor den kunstenaar. Waar
Wenckebach dus spoedig de eerbiedwaardige hoogte bereikte die hij is blijven
innemen - al bleven hem als figuurteekenaar zwakheden bij - kon men niet zien dat
Vaarzon Morel in die richting verder kwam dan tot een zich herhalen. Het geleek
een van de vele voorbeelden van een vroegtijdigen stilstand, te verklaren door gemis
aan energischen uitingsdrang.
Nu blijkt het echter dat deze man met zijn onbetwistbaar ofschoon nooit zeer sterk
talent als figuurteekenaar, schilder is geworden, en wel vooral landschapschilder.
Wanneer iemand, die in het bijzonder voor een braak liggend genre aangelegd
scheen, zich op een ander, veel meer bewandeld, bekuierd en betrappeld gebied
begeeft, weet hij wat hij opgeeft en riskeert, en hebben wij zijn besluit te eerbiedigen.
De thans te Veere wonende schilder is blijkbaar gaan houden van het open vlakke
kustlandschap en zijn klare tonen, koel gehouden door den schralen zeewind, en
het feit, dat wij dit reeds uit zijn werk kunnen constateeren duidt aan dat het den
stempel der echtheid draagt. Door een gansch eigen noot aanspreken doet Vaarzon
Morel, wiens schilderijen me aan allerlei voorbeelden meer dan terloops herinneren,
nog nauwelijks, maar dit is iets wat wij misschien nog niet mogen eischen. Frisch
en zuiver doet zijn schilderen wel aan, ja, misschien is het zelfs in zijn mindere
handigheid te verkiezen boven die vroegere teekeningen, die een te kort aan diepere
waarneming in een te veel aan losheid van voordracht verrieden. De loop van zaken
heeft mij gelijk gegeven, die achter den zwierigen illustrator Vaarzon Morel nooit
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een bezield karakterteekenaar kon ontdekken, maar niets zal mij liever zijn dan dat
de schilder Vaarzon Morel revanche zal nemen voor die nederlaag van zijn ander
en vroeger ik.
C.V.
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Armand Rassenfosse, bij Artz & De Bois.
Op de vierjaarlijksche van dezen zomer te Amsterdam, trokken een tweetal, niet
groote schilderijtjes van bovengenoemden meester de aandacht van wie rustig zijn
weg zocht in den chaos van kunstuitingen allerheeren landen en velerhande
temperamenten. En zij deden in hun wat roezemoezige omgeving blijkbaar zóó
weldoend-kalm en beschaafd aan, dat ze... tot de eerste buitenlandsche werken
behoorden die een Hollandschen eigenaar vonden. Dat een dergelijk succes een
kunsthandelaar aanleiding geeft den artist op grooter schaal te introduceeren is
verklaarbaar en het is dan ook daaraan te danken dat wij thans in de gelegenheid
zijn geweest met Rassenfosse's oeuvre meer van nabij bekend te raken.
Geheel vreemd was hij ons niet. Zijn graphisch werk, zijn boekillustraties kwamen
ons reeds vroeger onder de oogen. Zijn peinture daarentegen kwam slechts
sporadisch op onze tentoonstellingen voor. Zóó bijvoorbeeld op de aardige
provinciale tentoonstelling te Bergen-op-Zoom verleden jaar gehouden, waar
trouwens zoovele zijner landslieden ingezonden hadden. R. is Belg, Luikenaar, en
het is zijn stadgenoot, Maurice des Ombiaux, dien ge kunt naslaan zoo ge van het
leven en werken dier Luiksche schilderschool of beter gezegd schildersgroep, U op
de hoogte mocht willen stellen.
Nu ligt er juist tusschen het graphisch werk van R. en zijne peinture een klove.
In het eerste voelen we nog altijd min of meer den invloed van zijn grooten vriend,
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die hem meer dan zijn feilen getoond - hem ontzaglijk veel geleerd heeft: Félicien
Rops. Het is zoo jammer dat voor de meesten onzer Rops slechts is d e
vertegenwoordiger der erotische prentkunst en hij als schilder, toutcourt, zoo weinig
bekend en gewaardeerd is. Dat Rops alle technische mogelijkheden met koperen
zinkplaat met bijtzuur en tinten onder zijn hoedje vermocht te vangen, is ons wel
bekend geworden en het zijn deze vaardigheden die in bijna even groote mate
Rassenfosse's deel geworden zijn. In zijn schilderwerk heeft hij echter meer een
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eigen type gekregen en het prouveert voor zijn talent dat ook hierin naast fijne
technische qualiteiten gelegenheid gevonden is om een zeer persoonlijk aanvoelen
van het leven tot ontwikkeling en tot harmonieuse uiting te brengen. Hierin ligt wel
een kenmerkende eigenschap van
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zijne naakten, die hij evenals Rops met voorliefde behandelt: zij zijn o m het naakt
geschilderd, om de uiterlijke, visueele zeggen we tegenwoordig, eigenschappen
ervan, en niet om door middel dier schoone schildering andere dan oogen-lust te
suggereeren. Bij Rops was het erotisch element in zijn naakt overheerschend; bij
Rassenfosse is dit slechts dan het geval wanneer hij om het naakt heen, illustreerend,
een verhaaltje spint. En hij is dan meestal op z'n zwakst. Zijn aard zoekt dat niet,
en hij blijft daarom, het niet anders kunnende, zelfs in die illustreerende werkjes van
een beschaving hoog boven de lugubere ‘eerlijkheid’ van sommige boulevard-artisten
uit.
Rassenfosse is van goeden Luikschen huize. Erfgenaam van een belangrijke
drukkerszaak moet hij zich dagelijksch een paar uren met de meest nuchtere zaken
des alledaagschen levens bezig houden. Dat zijn geest er aan frischheid niet bij
inboet, zijn voortdurende aanraking met alle lagen der Waalsche samenleving
integendeel zijn oog voor de karakteristiek der individuen scherpt, men kan het uit
zijn werk aflezen. Dat hij, artist pur-sang, misschien dilettant-koopman zou zijn, wat
nood?
De lasten der familiezaak konden over meerdere schouders verdeeld worden en
zoo onze kunstenaar zich voor zijn werk, zijn eerste liefde, vrij houden. Hij is nu in
de vijftig. En ik verzeker U, hij kan er oud bij worden.
P.C.H.

Affiches.
Het mislukte affiche der Vierjaarlijksche was ons nauw uit het geheugen of een
nieuwe mislukking kwam in den vorm van het affiche voor de gastentoonstelling.
Dit was natuurlijk wel eenigszins koren op den molen van de vaders van den
vergrooten ‘Westertoren’, en de gelegenheid liet men dan ook niet ongebruikt om
nu het gas-affiche af te breken en daarmede tevens de jury, het resultaat van het
prijsvragen-systeem, enz. Wij zouden dit voor het minst genomen onbillijk kunnen
noemen. Van andere zijde heeft men echter gepoogd het affiche van den heer
Jongert (een gelukkige naam in dit geval) eenigszins goed te praten, langs alle
tekortkomingen heen, ‘de gedachte’ naar voren te schuiven, te prijzen de min of
meer verheven (zij het ook vrij onduidelijke) symboliek, en de absolute misteekening
niet zoo heel erg te vinden, de kleur die totaal niet berekend is op buiten-effect, te
waardeeren, kortom het affiche, den maker, de jury in bescherming te nemen. Ook
dit standpunt lijkt mij onjuist. Het ding is nu eenmaal een mislukking, en al kan men
er ongetwijfeld wel wat in waardeeren, ook de t e c h n i s c h e uitvoering bijv. van
Rembrandts aanplakbillet was zeer zeker verdienstelijk, maar b e i d e n deugden
niet, zij het dan ook op andere gronden.
Het eerste was het resultaat van een verkeerden opzet, van onbegrepen eischen
van een aanplakbillet, van onbekend zijn met de voorwaarden waaraan een
decoratieve versiering dient te voldoen. Bij het andere daarentegen is het beginsel
wel goed; de jury heeft echter gemeend dat een ontwerp, wat niet ten volle hunne
goedkeuring kon wegdragen, bij uitvoering wel in orde zou komen, en dit is niet het
geval geweest. Men moge nu haar oordeel eenigszins lichtvaardig vinden, en het
resultaat dezer prijsvraag een deceptie, aan den opzet lag het echter niet, deze was
zelfs van dien aard (men denke over het prijsvragen-stelsel zooals men wil) dat
zeker iets beters te verwachten ware geweest.
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Wij hebben tot onzen spijt de geheele inzending niet gezien, maar vertrouwen
graag, op het oordeel der jury, dat het bekroonde 't beste uit den voorraad geweest
is, maar er blijkt uit dat men ten onzent de speciale eischen van een aanplakbillet,
dat tusschen tal van andere papieren op een schutting, de aandacht moet vragen,
niet kent. Het bekroonde affiche, afgescheiden
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van de onbeholpen teekening en de onduidelijke bedoeling der voorstelling is nòch
door kleur, nòch door wit- en zwart-indeeling attractief.
Evenals één losse advertentie in een geheele couranten-pagina op zal vallen,
dus aan haar doel beantwoorden, door bijv. ruime witte marge, compact-gezette
zware tekst, zoo zal een straatbillet sterk van kleur dienen te zijn (niet te verwarren
met ordinair of schreeuwend) zoo zal de teekening ervan bij voorkeur eenvoudig
moeten zijn van indeeling, niet te gedetailleerd en waar het op aankomt zij goed,
gemakkelijk te overzien. Het moet geen muurversiering zijn, waaraan het affiche
van Jongert in zeker opzicht doet denken, maar tot op bepaalde hoogte een reclame.
Het is reclame-k u n s t ; maar waar leert men die ten onzent? Onze academies,
onze teekenscholen, kunstnijverheidsscholen, och zij staan dikwijls nog zoo ver van
kunst, van toegepaste kunst af.
Wij lezen dat Richard Riemersmid, een van de voormannen der Duitsche
kunstnijverheid, benoemd is tot directeur der kunstnijverheidschool te München;
zóó doet men dus in het buitenland, zoo'n man kan leiding geven, omdat hij zelf
werkt, en in zijn eigen werk gedeeltelijk zijn leerlingen opneemt. Hierdoor komt in
zoo'n school een samenwerken van den leerling met den meester en is het niet de
administratieve, representatieve beheerder, dien men veelal elders aantreft.
Om nog even op de affiche-prijsvragen terug te komen, er zijn juist dezer dagen
twee bekroningen gegeven, voor de Scheepvaart-tentoonstelling, en voor de
tentoonstelling van ‘De Vrouw’, welke beide naar wij vernamen nog al geslaagd
moeten zijn. Wij zagen ze nog niet, en willen dus ons oordeel nog even opschorten
tot later. Een andere prijsvraag wacht echter nog op inzendingen en wij hopen dat
zij moge wachten tot in lengte van dagen, tenzij ze haar voorwaarden wijzigt.
De Heereveensche Tramwegmaatschappij heeft n.l. een prijsvraag uitgeschreven
voor een reclame-plaat, waarvan primo de beoordeeling over is gelaten aan de
Directie der maatschappij. Dus deze heeren, die van tramexploitatie verstand hebben,
beoordeelen eveneens de kunstwaarde van een affiche, achten zich bevoegd om
in kunstzaken ook als rechter op te treden. Hoe zouden zij het vinden als een
affiche-teekenaar eens hun tramweg-exploitatie beoordeelde?
Secundo echter heeft men bij deze prijsvraagloterij kans op f 100 of een niet, in
welk laatste geval men zijn ontwerp meteen kwijt is, want zonder verdere aanduiding
van eventueele aankoop, staat er woordelijk:
‘Terugzending van niet in aanmerking komende ontwerpen kan niet verlangd
worden, terwijl de Maatschappij zich het recht voorbehoudt a l l e ingekomen
ontwerpen voor alle haar gewenscht voorkomende doeleinden te bestemmen’.
Dus zij verwacht met de uitgeloofde f 100 een geheele inzending, die zij ten hare
nutte kan exploiteeren!
Laat niemand daar toch invliegen.
R.W.P. JR.
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TH. VAN HOYTEMA; NAAR EEN KRIJTTEEKENING VAN H.J. HAVERMAN.
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Th. van Hoytema 1862-1912,
door R.W.P. de Vries Jr.
Herinneringsdagen, zij zijn er nu eenmaal en zij zijn ongezochte gelegenheden om
eens een toast te houden. Och, en waarom ook niet; waarom zouden wij Th. van
Hoytema, wiens vijftigste verjaardag den 18en van deze maand valt, niet eens extra
herdenken. Hoytema heeft ons in al die jaren zoo veel schoons gegeven, vanaf zijn
beide eerste litho's met pauwen en uilen ‘Oud- en Nieuwjaar’ tot zijn jaarlijks
wederkeerende kalenders, dat wij op dezen gedenkdag wel eens iets van
dankbaarheid mogen toonen. Ziet, al spraken wij alleen maar over zijn litho's, dan
zouden wij kunnen wijzen op de door weinigen overtroffen technische kwaliteiten.
Kent gij mooier stofuitdrukking op steen, dan Hoytema's zilverreigers, of Angora
konijnen, uit de portefeuille met dierenstudies? Het fijne draderige van de
reigerveeren, het pluizige van de konijnenvacht het is zoo uitstekend weergegeven.
Hij weet uit een steen alles te halen en zelfs nog meer; waar een gewone lithograaf
aan twijfelen zou dat probeert hij en ....het lukt hem. Zoo ook zijn kleur-litho's, met
hoe weinig weet hij veel te bereiken, met uitsparen, over elkaar drukken, wegschaven
en wat niet al, weet hij effecten te verkrijgen als geen ander.
Is dit, zoo men wil, een technisch meesterschap, laat ons dan zijn ‘onderwerpen’
eens bezien, zijn vogels en zijn andere dieren. Hij kent ze als geen tweede. Ja, wij
hebben ook andere dierenteekenaars, maar die zien over het algemeen meer den
uiterlijken kant, en niet het leven, het karakter. Hoytema's vogels, al geeft hij ze met
nog zoo weinig even aan, zij hebben in hun houding, in stand het kenmerkende van
het soort. Het type zit er altijd, zelfs in een luchtige penseelaanzet zoo goed in. Ook
nu weer in zijn laatsten kalender, die door Ferwerda en Tieman uitgegeven is, en
waarvan wij een paar bladen reproduceeren.

1E BLAD UIT DE KALENDER VAN 1913.

De plaat boven het cijfergedeelte is voor Hoytema wel het voornaamste, wij zouden
haast zeggen dat zij de aanleiding is tot het maken van den kalender. Hierin komen
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dan ook doorgaans het best, (zie eens het Januari-blad met de witte pauw erop),
zijn steenteekenaars-capaciteiten uit; maar onder en langs het cijferblad daar loopen
en vliegen nog vogeltjes, die er zoo schijnbaar nonchalant opgesmeerd zijn, met
een likje touche, met een streekje vet krijt. Maar deze diertjes, de vogeltjes in het
Februari-blad bijvoorbeeld, zij zijn niet minder raak in houding en uitdrukking.
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BLADEN UIT DE KALENDER VAN

1913.

Men heeft Hoytema wel eens verweten, dat hij zich er soms wat gauw ‘af’ maakt,
dat het alleen zijn allerkostelijkste gaven zijn, waardoor zelfs zijn lichtvaardigste
werk altijd nog belangrijk is. 't Kan zijn, maar niet immer werkt een kunstenaar onder
de meest gunstige omstandigheden en zeker niet Hoytema, wiens gestel sinds jaren
een geregeld werken niet toelaat. Doch daar komt nog iets anders bij, dat veel te
licht over het hoofd gezien wordt; ‘Hoytema's kalender’ - want dat is toch zijn meer
directe aanraking met het publiek - verschijnt al reeds t i e n jaar achtereen. Zijn
eerste kalender dagteekent van 1902. En ga dan eens na, telken jare twaalf
verschillende bladen te maken - is het te verwonderen dat er wel eens een minder
geslaagde onder loopt.
Neen, laat ons, in stede van vitten, liever waardeeren wat hij ons geeft, want ook
in deze 1913-kalender zitten weer heel goede bladen.
En daar een verjaartoast gemeenlijk met een wensch eindigt, laat ons deze
bladzijden besluiten met den wensch dat het Hoytema nog vele jaren gegeven moge
zijn, zijn kalender te doen verschijnen en hij daarnaast tijd en opgewektheid vinde
ons zoo af en toe nog eens te verrassen met een bundeltje litho's, als zijn zes
dierenstudies, of met een afzonderlijke plaat, als zijn kalkoen, of zijn klein dood
vogeltje, beide litho's, die zoowel zijn kunstenaarsgaven als zijn virtuositeit in het
steenteekenen uitstekend doen kennen.
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Paul Gauguin, door Just Havelaar.
De ‘Moderne Kunst-Kring’ te Amsterdam heeft haar tweede najaars-tentoonstelling
met een twintigtal werken weten op te luisteren van den schilder Gauguin, die in
1903, 55 jaar oud, in Martinique gestorven is. Gauguin vervult dus de rol, verleden
jaar door Cézannes ingenomen: een soort van patronaat.

KINDERPORTRET.

In haar geheel brengt de Amsterdamsche tentoonstelling velen, die verlangend
een nieuwe kunst tegemoet zien, weer opnieuw déze teleurstelling: dat de ‘modernen’
het zoo zéér zoeken in den v o r m . Na Van Gogh had men waarachtig wel iets
anders verwacht! Hoe klein blijft tot nu toe zijn invloed! Nòg schijnt de tijd niet rijp
voor een krachtig streven in de richting, die eens door hem zoo weifelloos en zoo
vol-uit geniaal werd aangewezen. Niet hij, onze menschelijk-groote en
breed-bewogen landgenoot, maar de stillevenschilder Cézannes, deze aarzelende,
vaak zelfs zwàkke systemenzoeker, blijft voorloopig de vader van 't modernisme.
Meer dan een persoonlijke teleurstelling wil ik echter niet hiermee geuit hebben.
Want deze schilders, ze b e d o e l e n het zoo. Ja, laten we grootmoedig zijn en de
mogelijkheid indenken, dat 't zóó voorloopig misschien beter is; ‘beter’ in den zin
van: voorzichtiger. Misschien moeten we eerst door dit ‘cubisme’ heen (want vooral
het ‘cubisme’ heb ik hier in gedachte) om een stellig stijlbegrip te verwerven, vóór
opnieuw een groote, vrije, m e n s c h e l i j k e kunst kan ontbloeien. Wel vond Vincent
dit gevoel voor stijl of rythme spontaan-weg en heel groot in zích, - maar misschien
is 't een bewijs van hun ‘degelijkheid’, dat deze schilders niet willen vertrouwen op
eens anders genialiteit, doch eerst, berekenend, een zekere formule en traditie te
vormen trachten, welke dan een vast fundament kan zijn voor het bouwwerk der
toekomstige kunst. Verreweg het grootste deel van deze tentoonstelling dunkt mij
op z'n best 'n mislukte poging; maar wààr is, dat hij, die van de expositie-zalen
wegdrentelt naar het permanente museum zèlf, nòg meer schilderijen der stedelijke
collectie bizonder p l a a t j e s -a c h t i g en van een bizonder l a a g g e h a l t e gaat
vinden. Zelfs de rustieke idyllen van Neuhuys, hoe mooi dan ook geschilderd, doen
wee en geesteloos aan op den duur. - En o, hoe verrukkelijk zou 't zijn als wij, wij
goeiëge Hollanders, eindelijk eens voor goed uit die leugenachtige en
pieperig-burgerlijke ‘genre-stukjes’ geraken mochten, uit die
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VROUWEN VAN TAHITI.

Cliché uit ‘L'Art Décoratif’.
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zinnelooze schilderijtjes-makerij, uit die afgemolken melkbochten-koetjes, uit die
knussige binnenhuisjes-poëzie! Niet waar, o lezer, daar hadden we graag - zoo 't
moest - 'n paar jaar ultra-cubisme voor over.
De tijd zal komen, dat het Nederlandsche volk weer eenigszins beseft, wat eigenlijk
een k u n s t -w e r k is!
Verleden jaar Cézannes, nu Gauguin. Er is, zooal geen climax, dan toch methode
in de keus. Hoe zonderling b e d a a r d echter gedragen zich deze profeten te midden
hunner fanatieke discipels! Bedaard, ik bedoel inderdaad: verstàndig, matig en
volstrekt niet aesthetisch-politiek. Picasso en zijn vrienden dat zijn àndere kerels....
Wie cubistisch voelt, die zal ook dóór-cubisten tot het allerlaatste eind, zoo schijnen
ze te manen; hij zal zijn onderwerp absoluut wègen òndercubisten! Iets uitbeelden?
Iets te kennen geven? Iets doen voelen, zien of begrijpen? Schande en dwaasheid!
- Ach neen, Cézannes had daar nog zoo geen begrip van en schijnt wel de meening
te zijn toegedaan geweest, als bestond tusschen kunst en natuur altijd verband....
Oók Gauguin. Zijn bedaardheid zelfs lijkt soms waarlijk tàm. Het kleine zaaltje, hem
gewijd, is 'n ietwat triestig-stemmende, maar toch zoo zalig-uitrustende
oase-vol-schaduw te midden der naakte woestijnen.
Is hij ‘groot’, Gauguin? Neen, lezer. Maar hij is zoo zeer ‘merkwaardig’;
merkwaardig om zijn koude afgemetenheid, zijn koppigen kunstenaars-wil, vooràl
om zijn hoog besef van wat men ‘stijl’ kan noemen.
Als matroos, is hij, de zoon van 'n journalist, zijn loopbaan begonnen; daarna
werkte hij nog een tijdje in een bankiers-kantoor; eerst betrekkelijk laat begon hij te
schilderen. Het vroegste werkje dat men van hem kent zal wel het landschapje zijn
*)
uit '74, toen de schilder 26 jaar was : een klein, haastig gepenseeld studietje van
een vaart onder zilver-grijze lucht, zoo iets voor Corot of Mauve. - Dan, van 't
volgende jaar, is er een baby-kopje: een bleek-roze, rond-wangig kindje, met
gedachtelooze, donkere oogen; het zacht-krullige bolletje door een wit mutsje bedekt.
Het portretje heeft niet de krachtige, materieele toets van 'n impressionistisch schilder,
noch is 't met die verzuiverde innigheid gezien, die 't psychisch wezen en de
droomende ziel àchter den lieven schijn van 't uiterlijke toont; en toch is 't méér dan
goed leerlingen-werk van de gewone ‘veel belovende’ soort; toch heeft 't een zekere
h o u d i n g . Door zijn stille schildering en rustige vastheid herinnert dit bescheiden
werkje nog 't meest aan onze Oud-Hollandsche kunst, vooral aan die der
stilleven-schilders. Sterk expressief of persoonlijk is het juist allerminst; maar een
voornaamheid is er aan, die treft.
Drie jaren later kwam Gauguin onder Pissaro te werken, een der leiders van 't
neoimpressionisme in Frankrijk. Pissaro, ge kent hem, met zijn levendig-schetsende,
echt-Fransche schilder-wijze en met zijn stralende kleuren-helderheid. Dat snelle
en geestige neemt Gauguin niet over; het heldere evenmin: een zware, zoekende
geest blijft hij, een die lang broeit over zijn werk en stug nà-denkt, tot hij, met een
krachtige wils-dwang, ineens de kleur-lijn néérzet.
Het eerste werk, dat we nu van hem te zien krijgen, is uit '81; het stelt een klein
meisje voor, dat in een ruime, wit-cretonnen sofa zit, vóór haar een ronde tafel met
een schaal sinaasappelen. De kleur is dof en troebel, dòffer nog dan in zijn eerste
studietjes; de teekening dikwijls tastend; de techniek moeilijk. Er is niets van Pissaro
in. Toch blijkt de schilder een nieuw stadium te zijn ingegaan. Van 't Corot-achtig
impressionisme en van 't Oud-Hollandsche heeft hij zich geheel bevrijd; een duidelijk
*)

Volgens de catalogus zou het baby-portretje uit '75 het eerst bekende werk zijn, maar genoemd
landschapje is duidelijk ‘'74’ gedateerd.
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streven is hier reeds naar vereenvoudiging, naar ‘stijl’, naar 't breede stijl-begrip dat
Cézannes zocht (en soms gàf) en dat in
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MEISJE MET SINAASAPPELEN.

essentie waarlijk iets ‘klassieks’ heeft, íets, een éérste poging, in de lijn van Raphaël
en van de Grieksche beeldhouwers... De ronde tafel geeft hij als 'n strak uitgebreid
vlak, waarvan de contour-lijn zoo zeer in één groote cirkeling werd gegeven, dat
geheel het werk er een merkwaardige ruimte en rust door verkrijgt. - Ook de vruchten
zijn zoo: breed-uit en kalm-weg geschilderd, met een sterke neiging naar de globale
rondheid.
Ik schijn een stilleven te beschrijven.... Maar eigenlijk is het dat ook, dit werk; want
het meisje sluit zich wel, als decoratief element, zeer harmonisch in de geheele
compositie aan (ze kon onmogelijk gemist worden, zelfs) maar in zich zelf boezemt
ze ons geen belang in: we letten haar aanwezigheid nauwelijks òp. Ook de canapé
is hoofdzakelijk compositie-motief: noch de kleur, noch de oudheid en de gebruiktheid
van dit meubelstuk hebben den schilder getroffen; en de achtergrond, daarmee in
overeenstemming, is maar een vage wir-war van groenige en rozige tinten. - Een
studietje van drie jaar later, een vaas met diep-oranje bloemen, staand op 'n
ouderwetsch consoletafeltje, toont hoe de schilder in dien tijd aan gedecideerdheid
heeft gewonnen en van zijn standpunt geen ziertje afweek: hij weet zijn weg en vólgt
die!
Gestadig, maar langzaam, zwaar, gaat 't nu òp-waarts. - Uit '85 een aantal werkjes:
twee studies eerst voor een waaier; op de eene 'n jong, bleek, leelijk meisje, met
die triestige achterbuurts-gratie, die eens Steinlen zoo mooi menschelijk kon voelen;
de andere geeft een bergachtig landschap te zien: een zacht-zonnige, luchtige
schets. Bijna Japansch doen die rank òmbuigende lijnen aan van wegen,
boomgroepjes, heuvelende verschieten, opstijgend en samen vloeiend in den
blauwen bergtop, die heel den achtergrond beheerscht. - Doch ook meer
r e a l i s t i s c h gedachte landschappen zijn uit dezen tijd: een dorpsweg,
zomersch-stil, weg-kronkelend tusschen een rijzige boomen-reeks en een glad
geschoren haag; in 't verschiet, even aangeduid, wat boeren-huizen. Het is een
tamelijk gewoon en een zelfs zeer v o o r z i c h t i g geschilderd voorbeeld van 't
Fransch impressionisme dier dagen. Anderen deden 't krachtiger en geestiger....
Want wanneer Gauguin niet tot een kalm overwogen conceptie komt en hij maar
‘schetst naar de natuur’, dan verheft hij zich nauwelijks boven de middelmatigheid.
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Hij was koel, gesloten, niet een die juicht of schreit of momenten van sprankelende
spontaniteit ondergaat bij 't contact met de natuur. Zelden ook maar kon
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hij raak of diep karakteriseeren;

STILLEVEN.

het leven trok weinig zijn belangstelling; maar, zinnend in zichzelf, zocht hij en zocht
hij opnieuw, een algemeenheid, een synthese der uiterlijke vormen. Daarom t r e f t
zijn werk zoo zelden en boeit het tòch.
Het winterschepark - nog, vermoed ik, uit '85 - is weer wat meer van uit die koele
bedachtzaamheid ontstaan. De zware beuken-stam, links, hoe tastend ook
geschilderd, heeft toch wel een zuilachtige massaliteit.... 't Blijft echter een dobberen
tusschen realisme en gestijldheid; het werkje schijnt een buiten-studie te zijn, die
later, door den tobberigen na-arbeid in 't atelier, meer en meer verslapte: zoo'n
muffe kamergeur is er aan en niets geen wintersche straling. De kleur is te mild, het
ijs te week en de schaatsende jongens-figuurtjes blijven ‘stoffage’ - 'n oud-modische
term voor 'n oud-modisch begrip.
Dan, als 'n romanesk resultaat van die ‘verwerkte buiten-studies’, zou ik het
*)
alleraardigst fantasietje willen beschouwen van de Ruiters in het Woud. Een man
en vrouw in gestrekten draf vlak naast elkander rijdend, buigen zich over tot een
vluchtige omhelzing.... Het schijnt een ‘schets’ te zijn, maar noem het liever een
schilderijtje-zonder-détails; want niets is hier in impulsieve haast gedaan; de
samen-stelling is uiterst overdacht en ook technisch ziet 't werkje er zorgvuldig
doorwerkt uit, hoe breed dan ook de plans gehouden zijn van het dichte bosch-loof.
Het zwarte paard, dat men vol-uit ziet, is als 'n silhouët zoo vlak behandeld; maar
hoe aardig en aandachtig is 't geteekend, dat trappelende, dravende, snuivende
paard! en wat 'n élan in de houding der naar elkaar reikende ruiters! Hoe veerkrachtig
steunt het been der amazone òp in den stijg-beugel en hoe aardig sluit haar wuivende
vederhoed aan op haar lieve, blonde hoofdje! De zware stammen, die ter weerszijden
de compositie rustig afronden, zijn van zonlicht oversprenkeld; deze licht-plekjes
werden niet als edelsteenen schitterend er ín geschilderd, maar slechts even te
voelen gegeven, zoodat de geheele stam een rondende eenheid behield.
En ziet, van nu af aan begon Gauguin zich los te woelen uit 't aardige, voorzichtige,
erudiete, om zich oneindig breeder te ontwikkelen. In '87 was hij in Martinique (allicht
kende hij die landen reeds door zijn vroegere zeemans-reizen). Hoe veel opener
en overtuigder werd zijn schilderen, hoe veel ‘moderner’! De Amsterdamsche col*)

Het is ongedateerd; zelfs ongemerkt, zooals dikwijls bij Gauguin.
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lectie geeft, wel is waar, van zijn werken in de tropen (hij was er tweemaal) een
*)
onvoldoenden indruk , maar één werk, daar aanwezig, mag worden genoemd. Aan een donker, purper-grijs riviertje, dat traag voortstroomt, zit een in 't blauw
gekleede vrouw in 't gras, pratend met een jonge koeherder, die onder langs den
rivier-oever voorbij gaat. Zij leunt tegen een scheef gewaaiden boom. Aan den
overkant van 't water, hoog tegen de schilderij-lijst aan, strekt zich een helder-groen
weitje uit, begroeid met dunne boomen. Alles is vlak en in breede kleurgeheelen
geschilderd: groen en grijs, met - midden in - het blauwe jak der negervrouw als
eenig duidelijk contrast. - De ‘Ruiters’ en de landschapjes en het meisje met de
sinaasappels konden óók van een ander zijn; maar dit werk is van Gauguin, gehéél!
Hij heeft hier eindelijk die niet te omschrijven en direct opvallende oorspronkelijkheid
van hen, die iets geweest zijn voor hun tijd en in wie een kunst-vorm zich voor altijd
heeft verstelligd. Ik zie liever een werk van zelfs gróóte tekortkomingen dat
k a r a k t e r heeft, dan een dat volmaakt is, misschien, maar buiten den tijd staat.
Gauguin had alle aarzeling overwonnen; ook alle gemaniëreerdheid. Niet meer
dacht hij aan m o o i -s c h i l d e r e n , maar alleen aan r e c h t u i t z i j n ! Ik vestig
vooral ook uw aandacht op de reproducties van pag. 412 en 417, die wel is waar
niet naar werken werden genomen uit de Amsterdamsche groep, maar mij toch
krachtige en schoone voorbeelden dunken van Gauguin's kunst in hare volle
ontwikkeling.

DE RUITERS.

Het was in 't volgende jaar, dat hij in Arles met Van Gogh ging samen wonen. Wij
kunnen een gevoel van bitterheid nog niet onderdrukken bij deze gedachte. Vincent,
uitgeput van 't harde werk, innerlijk trillend van geestesspanning en bijna gebroken
door een leven van vereenzaming dat zijn warm en genereus gemoed gehéél
onbevredigd moest laten, hij had maanden reeds verlangend uitgezien naar de
komst van dien vriend: samen zouden zij werken, samen hun armoede deelen en
hun vreugde en hun denken en hun rijkdom.... En
*)

De 25 ‘Gauguins’, die men van 't jaar op de groote tentoonstelling te Keulen kon zien,
vertegenwoordigden hem beter!
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MOEDER VAN DEN SCHILDER.
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ZELFPORTRET VAN PAUL GAUGUIN.

toen hij kwàm, Gauguin, bleken ze elkander niets, volstrekt niets te kunnen helpen.
Wat de èèn mooi vond, dat haatte de ander; en in plaats van een steunend
samen-zijn en samenwerken, werd 't een sloopend en fel discussieeren.... Vincents
breed-schouwende en edelmoedige, warme geest ketste af tegen de koude,
beperkte, egoïste natuur van Gauguin. Neen, niets, niets begreep Gauguin van zijn
genialen, kinderlijk-vertrouwenden makker; zelfs de uiterste gespannenheid van dit
*)
hartstochtelijk kunstenaars-leven begreep hij niet, of wilde hij niet begrijpen - Toch
schijnt Gauguin onder zijn geestelijken invloed geraakt te zijn en zich - den korten
tijd die een illusie duurt - een mooier mensch getoond te hebben, dan hij van nature
*)
wàs.... Hun beider vriend, Emile Bernard, heeft er nadrukkelijk van getuigd. - Maar
ook in Gauguin's w e r k is die kortstondige invloed te voelen, en dat zegt méér dan
woorden van 'n ander. Uit dezen tijd zien we hier vooreerst: het zelf-portret, een ruwe, fanatieke kop, dof
en broeiend de oogen onder de sinister saamgegroeide brauwen: een mensch van
harde energie, van energie in één eng-afgebakende richting; iemand die wil
overwinnen. Het hoofdhaar, borstelig en kort, is laag geplant op zijn breede,
ijzer-harde voorhoofd; de krom neergebogen neus en de sensueele, Jesuïtische
mond zijn van een bijna daemonische kracht. - Met rauwe oprecht-

*)
*)

Men zie Gauguin's brieven aan Bernard.
Voorrede der ‘Lettres de Vincent Van Gogh à Emile Bernard’.
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PORTRET VAN VINCENT VAN GOGH.

heid heeft hij zich uitgebeeld: een afstootend, maar een pakkend-wààr, een
expressief en levend portret! Een van zijn meest menschelijke werken. Van wien
anders dan van Vincent had hij deze psychische doordringing en deze
forsch-karakteriseerende plastiek? Maar men ziet het deze studie aan, dat hij zich
op een terrein begaf, dat hem niet waarlijk toebehoorde. In 't gelaat is de tegenstelling
van roskleurig licht en inktblauwe schaduw afschuwelijk; d.w.z. het is afgekeken
van Vincent en z o n d e r b e g r i p afgekeken! Zoo ook de achtergrond, die
oranje-geel is met hier en daar 'n roze bloemmotiefje: een parodie van dergelijke
behangsel-achtergronden bij Vincent! Ja heel zijn eigen, toch zoo ontwikkelde
compositiegevoel blijkt nu opeens gebroken: de figuur is links in den hoek gezet,
terwijl dan - als tegenwicht - rechts bovenaan een schel contrasteerend, grasgroen
schilderstudietje gecopieerd is, dat gedacht moet worden als tegen den oranjen
kamerwand aangeprikt. Dit heeft niets meer van Gauguin.. Maar hoe anders zou
Van Gogh het doen! Hij herstelt zich dan weer in een stilleven met sinaasappels, waar de conceptie
van Cézannes met de kracht van Vincent wordt vereenigd.
Het beste echter, het merkwaardigst van alles, en de compleetste uiting, die ik
tot nu toe van Gauguin zag, dunkt mij 't portret dat hij maakte van Vincent zelf. N i e t als portret: Van Gogh's gelaats-bouw was gansch anders en iets van zijn
open mannelijkheid vindt men niet terug in dezen
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moeden passie-man. Maar los van 't model wil elk kunstwerk gezien zijn. Hoe gaarne
trouwens doen wij 't bij een schepping als deze!
In groote, sobere plans en op een geheel vrije, v a n b i n n e n u i t ontstane wijze
is hier een onverbreekbaar schoon rythme gegeven, zoodat Gauguin's conceptie
hóóg uitstaat boven heel de realistische portretkunst van onzen tijd. De figuur vult,
schuins af, den rechter-benedenhoek van 't schilderij; en dan, als o r g a n i s c h
daarmee verbonden (en ook van zelf door de handeling n a t u u r l i j k gemotiveerd)
rijst links, in een tegenovergestelde helling, de schildersezel op met 't doek en de
bezige hand, waarbij zich, onderaan, het boeket zonnebloemen aansluit, dat de
geportretteerde bezig is te schilderen. De lichte velden in den achtergrond, de banen
blauw, geel, groen en paars, geven, in hun horizontale breedheid, het geheel een
prachtig evenwichtige rust. Enkele straf-òpstaande boomen (eveneens vlak
gehouden) breken deze dwarslijnen dan weer precies zòò, als schoon en noodig
was. Er zingt een hooge melodie in dit werk! En de kleuren, het zonnige goud en
groen en bruin en het matte blauw en paars, al die kleuren gaan meê òp, doen meê
in het magistrale geheel!
Dit portret behoort wellicht onder de meest complete werken der wezenlijk
m o d e r n te noemen schilderkunst. Het is machtig van overtuigdheid en in alle
deelen even breed gezien en zonder één element dat stoort of onverschillig is. Zulk
een werk zegt meer dan boekdeelen vol aesthetica. Wie eens het schiep, zòò
oorspronkelijk en zòò bereikt, die heeft geenszins vergeefs geleefd, ook al deugde
van al zijn ander werk niets!
Hoe mooi van soberheid is alles ook geschilderd! hoe grootsch zijn - om iets te
noemen - de zonnebloemen aangeduid: enkel in hun massa-vorm, de pitten
uitgezwollen tot zware, zwamachtige bollen, waar, rond-om, de weinige, hel-gele
bloembladen los-vlammig van afhangen. Stel u even i n p l a a t s v a n d e z e ,
meer ‘realistisch’ geschilderde bloemen voor: onmiddellijk zult ge beseffen, hoe dat
een klad zou geven in heel het schilderij! en tegelijk, mocht ik hopen, zult ge dan
de zeer hooge waarde voelen van Gauguin's stijl-begrip.
Wat verstaan we onder ‘stijl?’ Welke beteekenis heeft 't begrip ‘stijl’ voor de kunst
in 't algemeen? Daar konden we ons wel eens druk over maken.... Stel u gerust,
lezer, ik zal u sparen! Conrad Kikkert, in de voorrede van den
tentoonstellings-catalogus, zegt dat de ‘cubisten’ eigenlijk ‘stylisten’ moesten heeten.
Ja.... Maar er zijn toch òòk wel ‘stylisten’ geweest, die níet cubistisch deden. ‘Moderne Kunst-kring’.... ‘A l l 's in a name!’. zou ik den grooten William willen
tegenspreken. Want zijn het niet kringen, kringen en vierkanten, maar k r i n g e n
vooràl, die de Moderne Kunstkring te zien geeft, kringen, zéér modern, kringen van
k u n s t ? Toch kan 't zijn dat de vereenigings-naam niet zóó is bedoeld. Laten wij
hen dan, het woord van Kikkert indachtig, ‘cubi-stylisten’ noemen. - En hoe lang,
denkt ge, zullen cubi-stylisten als Picasso, Mondriaan, Gleizes, Herbin, 't zoo nog
vol kunnen houden? Drie jaar? Vijf jaar? Allerminst veronderstel ik, dat ze 't niet
ernstig meenen met hun streven. De hemel beware me! Ernstig zíjn ze.... en ook
‘bedachtzaam’ en rechtzinnig en minstens even goed bij hun hoofd als gij of ik,
beste lezer - al dunkt 't mij wat o n d o o r d a c h t , dat ze hun voorzitter, Jan Toorop,
nog 'n dàg in hun midden dulden (hoe kunstig hij dan ook Arthur van Schendel's
pruik ‘in 't vierkant’ heeft gezet). Maar méér nog dan ernstig en verstandig zijn ze
zoo eeuwig, eeuwig v e r v e l e n d ! En, niet waar, te vervèlen, dat moest toch wel
het ergste zijn dat een artiest zich denken kan.
Van een talent als Gauguin valt èn door hen èn door ieder ander nog heel wat
op te steken.
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De school voor rhythmische gymnastiek van E. Jaques-Dalcroze
te Hellerau
door Balthazar Verhagen.
De rhythmische gymnastiek, zooals die door Jaques-Dalcroze thans in zijn instituut
te Hellerau tot ontwikkeling wordt gebracht, is, bij name althans, reeds vrij algemeen
bekend. Vooral hier te lande valt een zeker enthousiasme voor deze nieuwe richting,
leer, methode, kunst, (hoe men het wil noemen), waar te nemen. Men ontmoet te
Hellerau verscheidene Nederlanders en door een aantal oud-leerlingen van Dalcroze,
in de eerste plaats mej. Cath. van Rennes, wordt zijne leer, ook practisch, bij ons
krachtdadig gepropageerd.

EMIL JAQUES-DALCROZE.

Het eerste groote schoolfeest, dat onlangs ter inwijding van het instituut te Hellerau
werd gegeven en waar de resultaten van Dalcroze's streven aan het publiek zijn
getoond, heeft in breede kringen groote belangstelling gevonden en de algemeene
indruk is wel geweest, dat Dalcroze en zijne helpers door practisch inzicht, gezonde
muzikaliteit en kunstsmaak reeds nu iets zeer bijzonders hebben bereikt.
De methode-Dalcroze omvat twee scherp gescheiden en toch ten nauwste
samenhangende zaken: ten eerste de beoefening van den muzikalen rhythmus
door plastische uitbeelding (‘belichaming’), ten tweede de ontwikkeling van het
gehoor.
Indien ik thans hierover eenige beschouwingen ten beste geef, dan spreekt het
van zelf, dat men van mij geene diepgaande theoretische of paedagogische
bespiegelingen kan verwachten. Ik kan slechts mededeeling doen van hetgeen een
ieder, die met algemeene muzikale begrippen de voorstellingen te Hellerau
opmerkzaam heeft gevolgd, daar geleerd en begrepen kan hebben.
En voorts zij het mij vergund, van het vele en omvangrijke, dat daar getoond werd,
voornamelijk datgene in het licht te stellen, wat mij meer in het bijzonder belang kon
inboezemen, en er enkele cultuur-historische beschouwingen aan vast te knoopen.
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Tot welke artistieke verrassingen de ontwikkeling zijner methode ook moge leiden
- Dalcroze stelt steeds op den voorgrond, dat hij muziekleeraar is en dat zijn eenig
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‘DE BILDUNGS-ANSTALT’.

doel is, om m u z i k a l e m e n s c h e n te vormen. In zijne hoedanigheid van
conservatorium-leeraar heeft hij gezien, hoeveel muziekgeleerdheid en -vaardigheid
den leerlingen bijgebracht wordt, terwijl toch op de ontwikkeling van hunne eigenlijke
muzikaliteit, het contact met het innerlijk wezen der muziek, bitter weinig wordt gelet.
Dit contact beschouwt hij, zeer terecht, niet als philosophisch of ethisch, als
gevoelsaandoening of geestelijke verbeelding (die een ieder naar zijn eigen aard
er op na kan houden), doch als een met helder bewustzijn doordringen in den
mysterieuzen onderstroom, den hartslag, die de muziek eerst tot een levend, bloeiend
organisme maakt: den Rhythmus.
Wij allen hebben in onze jeugd geleerd, de maten te ‘tellen’ en menigeen zal als
mij het dorre ‘een-e-te, twee-e-te’ onzer schooljaren als eene kwelling in het
geheugen liggen. Wij hebben gemarcheerd en gehuppeld bij het lompe stampen
van den onwelluidenden gymnastiek-meestersstok, en zoodoende niet den rhythmus
geleerd, doch slechts het brute markeeren van de zware maatdeelen, hetgeen er
slechts toe kon leiden, om het sluimerend gevoel voor den rhythmus te verstompen
en te dooden. Want de eigenlijke rhythmus is niet identiek aan het vierkante
maatslaan; het is de wonderlijke, oneindig geschakeerde beweeglijkheid binnen en
over het zoo eng begrensde gebied van de maatstrepen. Het is de innerlijke structuur,
men zou kunnen zeggen het zenuwstelsel der muziek, dat het melos tot
beweeglijkheid prikkelt, en tevens weder in evenwichtigheid beteugelt en beheerscht.
Dat Dalcroze de levende kracht van den rhythmus heeft doorzien is, dunkt mij,
op zich zelf reeds een bewijs dat wij met een echten ‘Musiker’ te doen hebben. Zoon
van een Waadtlander, te Genève, aan de grens van het oude Italië, opgegroeid,
heeft hij in bloed en geest een belangrijk Romaansch element. Nu is juist het fijne
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gevoel voor de rankheid en schakeering van den rhythmus als eene typische
eigenschap van het Latijnsche ras te beschouwen. Wil men dichtbij blijven, dan had
men in dit opzicht b.v. thans te Scheveningen eigenaardige vergelijkende studies
kunnen maken tusschen het Lamoureux-orkest en de Berlijnsche Philharmonie van
verleden jaar.
Haalt men dieper op, dan zouden wijdloopige bespiegelingen gehouden kunnen
worden over den rhythmus in de antieke Latijnsche cultuur. Terwijl van de antieke
muziek bijna niets meer bekend is, kan ten opzichte van haren rhythmus veel geleerd
worden uit de ‘woordkunst’ der ouden, waaraan de rhythmus een specifiek muzikaal
karakter verleende. Daar had men in de eerste plaats de metriek in de poëzie, de
afwisseling van korte en lange syllaben, die in de moderne poëzie verloren is gegaan.
Immers, het ‘kort-lang’, waarvan men bij ons nog spreekt, is geen quaestie van
lengte der syllaben, van vaste verhouding in tijdduur, doch van accent. In de antieke
poëzie echter was één lange gelijk aan twee korten, geheel afgescheiden van het
nog daarbij komende accent. Dit maakt het voor ons zoo buitengewoon moeilijk,
om een antiek vers luid te lezen, zooals het den ouden in het gehoor moet hebben
gelegen. Verdween die metriek uit onze poëzie, zij stierf daarmede niet af, doch
kwam langs geheimzinnigen weg weder te voorschijn in de gemensureerde muziek
van onzen tijd, waarin immers één halve, wat tijdduur betreft, gelijk is aan twee
kwarten.
Naast dien metrischen, kenden de ouden nog een anderen rhythmus: dien van
het proza, welke voornamelijk in het zoo moeilijk te benaderen gebied der antieke
rhetoriek tot uiting kwam.
In vele opzichten had bij de Romeinen (die het weder van de Grieken hadden),
de rhetoriek merkwaardigerwijze eene overeenkomstige taak, als die, welke de
muziek bij ons vervult. Want de groote menigten, die
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uren lang met aandacht den redenaar konden toeluisteren, bekommerden zich toch
veelal minder om het onderwerp van het pleidooi, dan wel om de kunst van den
voordrager. In dit opzicht zijn Cicero's theoretische beschouwingen over de rhetoriek
uiterst leerzaam. Hij die, behalve politicus en advocaat, ook een uiterst fijngevoelig
en subtiel-hoorend kunstenaar was, betoogt uitvoerig, hoe voornamelijk de
r h y t h m u s (de z.g. oratorische ‘numerus’) in de rede het element was, waarmede
de rhetor de nauw-luisterende ooren (‘aures religiosas’) vermocht te boeien. Het
waren de golvende, juist afgemeten geledingen in den zin, de welluidende,
evenwichtige verbindingen der zinnen tot perioden, die, hoe zorgvuldig ook
aangebracht, toch nimmer mochten opvallen om - niet te mishagen. Alle metrische
wendingen uit de poëzie konden te pas worden gebracht, slechts had men ervoor
te waken, niet in het vormen van v o l l e d i g e versregels te vervallen. De kunst van
het rhythmische proza was juist, om in voortdurende afwisseling de verschillende
rhythmische schakeeringen ineen te doen vloeien en zoodoende de afgecirkelde
periodes te bouwen, die het auditorium in extase brachten. Daarentegen verhaalt
hij van onhandige redenaars, welke dien voortdurenden onderstroom niet
aanvoelend, in cadenseerende verzen vervielen en door het onmiddellijk reageerende
publiek deerlijk uitgehoond werden. Ook omtrent het gebruik van de stem, de
nuanceeringen in toonhoogte, omtrent de mimiek en het gebaar, die alle nauw
samenhingen met dien ‘numerus’ en dus van rhythmischen aard
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waren, geeft Cicero merkwaardige opmerkingen. Dat in onzen tijd het gevoel voor
die rhythmische welgeschapenheid niet meer bestaat, is zeker een geluk voor
iederen kanselredenaar en voor menig tooneelspeler.
Door de Benedictijner monniken van Solesmes, wier diepgaande studiën omtrent
den Gregoriaanschen zang van de grootste beteekenis zijn, is ook aan den rhythmus
bijzondere aandacht gewijd en hun danken wij de opmerkelijke vondst, dat vele
principes van dien antieken oratorischen ‘numerus’ in het Gregoriaansch zijn
overgegaan. Dom. J. Pothier in ‘Les Mélodies Grégoriennes’ knoopt herhaaldelijk
zijne beschouwingen over den rhythmus vast aan uitspraken in Cicero's ‘Orator’.
Het ligt hier niet op mijn weg om den verderen tocht van dien ‘numerus’ door de
ontwikkeling der muziek tot op onze dagen te vervolgen. En wellicht zal het menigeen
wat ver gezocht schijnen, om dit alles in verband te brengen met de been- en
armoefeningen van Jaques-Dalcroze.
Toch wil het mij voorkomen, dat dit verband wel degelijk gelegd kan worden. Door
zijne intelligentie, zijn doorvoelen van den rhythmus en in zijne pogingen, om dien
rhythmus methodisch tot het begrip zijner leerlingen te brengen, is Dalcroze in dezen
tijd een merkwaardig iemand en zijn werk heeft reeds tot zulke verrassende resultaten
geleid, dat daaraan wel een bijzondere aandacht mag worden geschonken.
Dit begreep hij al spoedig: eenvoudig maatslaan, ‘tellen’, op de oude manier was
niet voldoende.
Nu ‘ontdekte’ hij, zou men bijna zeggen, dat de mensch niet één, doch twee armen
en bovendien nog twee beenen heeft en voorts, dat deze ledematen, na eenige
oefening, zich onafhankelijk van elkaar kunnen
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bewegen. Dit, het lichaam van den studeerenden mensch zelf, werd zijn
werk-materiaal. Hij nam bescheidene proefnemingen met enkele leerlingen en vond
dat hij zijn doel niet miste: door die ‘belichaming’ van den rhythmus, van den
enkelvoudigen tweeslagsmaat af tot gecompliceerde bewegingen, waarbij handen
en voeten onafhankelijk van elkaar verschillende metra uitvoeren, werd hun
rhythmisch gevoel gewekt, ontvingen zij de onmiddellijke gewaarwording van dien
rhythmus, werd hij voor hen levend.
Daarnaast begreep hij, dat, om de rhythmische schakeeringen, het weefsel van
stemmen door de compositie te kunnen volgen, het gehoor ontwikkeld moest worden.
Welke methode hij daarbij volgt, is mij onbekend, doch de resultaten die ik in Hellerau
waarnam, het in koor ‘treffen’ van toonaarden, intervallen, accoorden, het à
l'improviste in koor vierstemmig afzingen van een ‘becijferde bas’, dat alles bleek
er menig vakmusicus met verbaasdheid te slaan.
En hier - houdt eigenlijk de waarneming van den onrhythmischen toeschouwer
op en moet men verder afgaan op de uitlatingen van Dalcroze's leerlingen. Het
practische systeem is, naar eenstemmig luide wordt verzekerd, van verrassende
werking op de helderheid van hun begrip, moet weldadig op hun bloedsomloop,
hun zenuwen, hun geheele organisme werken.
Op dit min of meer medisch terrein kan ik mij natuurlijk niet verder wagen, dan
door te vertellen, wat ik met gewone menschen-oogen daar te Hellerau vermocht
te constateeren: hoe allen, zoowel de pensionnaires als de vele arbeiderskinderen,
die er gratis onderricht ontvangen, er gezond en levenskrachtig, vreudig en
blijmoedig, rank van lijf en leden tezamen zijn en zich met enthousiasme tot de
gezamenlijke oefeningen vereenigen.
Dalcroze heeft veel moeite gehad, om geloof en waardeering voor zijne methode
te vinden. Te Genève, aan het Conservatorium, is hem dit nooit gelukt, en het is
wel wonderlijk, dat hem ten slotte door een paar fabrikanten in het hart van Saksen
de gelegenheid is geboden, om zijn ideaal te verwezenlijken.
Hellerau is geen gewoon dorp. Het werd op min of meer coöperatieven grondslag
gebouwd door de ‘Deutsche Werkstätten für Handwerkskunst’, die er voor hare
arbeiders geriefelijke woningen stichtten. Het heeft, uit een economisch oogpunt,
eene zekere overeenkomst met het Agneta-park der Delftsche Gist- en
Spiritusfabriek. Architectonisch en idyllisch overtreft het intusschen verre de stichting
van Van Marken. De fraaie, witte gebouwtjes met de roode daken zijn een lust voor
het oog en de mooie natuur, de golvende heuvels, de afwisseling van bosch en
korenvelden, de geurige, fijne berglucht, verleenen aan het geheel een aanlokkelijke,
landelijke sereniteit.
Op den hoogsten heuvel staat de ‘Bildungs-Anstalt’, omgeven door de woningen
van leerlingen en leeraren. Deze groep, waarvoor de architect Tessenow in
Duitschland luide geprezen wordt, deze in ranke, wel geproportioneerde lijnen
opgetrokken gebouwen, dit heldere wit met de gedurfde, groote roode daken maakten
in den zomer-zonneschijn, toen ik er voor het eerst op toetrad, op mijn leekenoog
in ieder geval een allerprettigsten indruk. Een twaalftal vlaggen, aan hooge masten
bij den ingang geplaatst, duidden op de nationaliteit van al degenen, die zich daar
aan de wetten van den rhythmus onderwerpen.
De ‘Anstalt’ zelf omademt u dadelijk bij het binnentreden met een weldadige
gastvrijheid. Het is er alles ruim, licht en sober, zonder tot dorheid te verstarren en
getuigt van fijnen smaak. Rustige oefenzalen, smettelooze badkamers, een heerlijke
rustige leeszaal, breede trappen en gangen omsluiten de groote zaal, waar ik het
schoolfeest bijwoonde.
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onzichtbaar orkest, van de oefenplaats gescheiden. Muren en zoldering zijn er
bespannen met zacht getint, wit doek, waarachter een groot aantal electrische
gloeilampen branden, zoodat in de zaal het zg. ‘diffuse’ licht heerscht. Bij de
opvoeringen worden alle decors, in den zin, zooals wij die kennen, versmaad. Er is
daar niets geschilderds, niets uitgeknipts of opgeplakts, er heerscht daar de strenge
eenvoud van de evenwichtige ruimte alleen. Slechts wordt er, aanvankelijk ter wille
van de overzichtelijkheid, gebruik gemaakt van trappen, waarop de leerlingen zich
opstellen. Uit dit practisch hulpmiddel bij het onderwijs hebben zich echter ook meer
artistieke ‘ensceneeringen’ ontwikkeld, die in hunne monumentale rust eigenaardige
illuzies suggereerden. Het is A. Appia, die voor Dalcroze's uitvoeringen bijzonder
fraai gestyleerde trappencomplexen heeft ontworpen.
Ook de costuumquaestie is natuurlijk te Hellerau ter sprake gekomen. Dat
strompelrok en gekleede jas bij de rhythmische oefeningen niet pasten, begrijpt
ieder. Evenals iedere turner naar eene bekleeding zoekt, die de ledematen niet
belemmert, kwam men bij Dalcroze op het (zwarte) tricot, dat armen en beenen vrij
laat en het lichaam in geene enkele beweging hindert. Bij fraaiere uitbeelding, van
‘nymphendansen’ b.v., wordt het vervangen door het losse Grieksche peplon, in
harmonische kleurschakeeringen.
Ziehier eenige feitelijke mededeelingen, waardoor men zich - in verbinding met
onze illustraties - wellicht eenig denkbeeld kan vormen, hoe het daar te Hellerau
uitziet. Hoe het er toeging, wat er gebeurde, van welke waarde en beteekenis dat
alles was, laat zich in een kort essai slechts onvoldoende weergeven. Zoo ergens,
dan is het te Hellerau, dat men slechts door eigen aanschouwing kan leeren en
begrijpen.
Drie avonden heeft Dalcroze de ontwikkeling zijner methode, van den eenvoudigen
tred in de 2/4 maat tot de groote, machtige dramatische uitbeelding van een fragment
uit Glucks Orpheus getoond.
De uitbeelding der enkelvoudige metra leidde tot combinaties: 2/4 in den linkerarm,
3/4 in den rechter, 4/4 in de voeten; vervolgens kwamen de rhythmische
schakeeringen, de onderverdeelingen in achtsten, triolen, quartolen, quintolen, het
uitrekken tot halve en heele noten, het invoegen van syncopen, enz.
Deze oefeningen, door een groot aantal leerlingen, zoowel in ruststand als in
beweging (kringloop) uitgevoerd, bewezen, niet alleen hoe gemakkelijk alle
rhythmische
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invallen van den aan het klavier improviseerenden meester bij de leerlingen
aanspraken, en hoe elastisch die in hunne ledematen werden ‘gerealiseerd’, doch
tevens, hoe door samenstelling van bewegingen, en groepeeringen van de aldus
bewegende figuren, een eigenaardige schoonheid kan worden bereikt. Zoo werd
een bewegend lijnenspel ontworpen bij Fuga's van Mendelssohn en Bach, deze bij
uitstek markant-gemensureerde muziek. Iedere in het orkest doorgevoerde stem,
de ‘dux’, de ‘comes’, enz. vond hare plastische wedergave in een hand aan hand
gaanden keten leerlingen, die volkomen getrouw alle rhythmische schakeeringen
der stem volgde; en deze ketens, in spelen en lokken om en door elkaar dolende,
vormden een kaleidoskopisch beeld van de partituur, dat leerzaam en boeiend voor
de uitvoerenden moet wezen, op den toeschouwer in ieder geval van groote
intellectueele bekoring was.
Alleraardigst springt Dalcroze ook om met zijne kleine scholieren, de Hellerausche
arbeiderskinderen. Hun ‘paardjespelen’ had met het spel onzer jeugd slechts de
begrippen ‘paard’ en ‘koetsier’ en.... het touw gemeen. Maar hier werd het een
geestig canon van trippelende, galoppeerende en spankerende ‘rossen’, met
veerkrachtige knieheffingen, terwijl de ‘koetsier’ in eigen rustig rhythme, als
bedachtzaam mensch met lange passen schrijdend, de teugels strak hield. Zóó den
kleuters rhythmisch muzikaal bewustzijn bij te brengen, is het niet aanlokkelijk?
Keeren wij tot de ‘grooten’ weer, dan
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zien wij, hoe bij verdere ontwikkeling het markante en hoekige der strenge
systematiek langzamerhand wordt verzacht en afgerond, om door ‘Ausdruck’ tot
gebarenspel te groeien. Deze gebaren, bij op de verbeelding werkende, vloeiende
muziek, leiden van zelf tot den.... dans.
Nu is men in Hellerau voor niets meer bevreesd, dan juist voor het woord ‘dans’.
Inderdaad kan dit ook slechts verwarring stichten in een tijd als den onzen, waarin
de dans als k u n s t reeds lang in de pirouetten-karikatuur van het opera-ballet is
verstard en in het gezelschapsleven, op de bals, tot een peil is gezonken, waarop
negerbarbaarsheden als noviteiten met vreugde worden begroet. De schoone
lichaamsbeweging echter, de gymnastische dans, waardoor men, zooals Plato
zeide, den ‘eurythmos’ leerde, die door het lichaam in de ziel dringt, wáár vindt men
dien heden ten dage? Die ‘gymnastische dans’ hangt ten nauwste samen, is één
met den muzikalen rhythmus en zoo kan men begrijpen, hoe in de antieke wereld,
waar het gevoel voor den rhythmus, meer nog dan voor het melos was ontwikkeld
en verfijnd, de dans als schoonheid, als kunst, werd beoefend.
De ‘hervorming’, ons door Duncan beloofd, is uitgebleven. In hare voorstellingen
had ik steeds eene lacune gevonden, zonder mij helder bewust te kunnen worden,
wat er aan ontbrak. Sinds ik Dalcroze's methode heb leeren kennen, is mij dat
duidelijk geworden. De uit de school van del Sarte voortgekomen Isadora gaat niet
van de muziek en haar levenden rhythmus uit, doch heeft hare standen en
bewegingen bestudeerd op de plastiek der Grieken: op beeldhouwwerk en
vazenbeschilderingen en zij voert die uit b i j min of meer willekeurig gekozen muziek.
Nu is de sculpturale en picturale plastiek der antieken toch niets anders, dan de
wedergave der schoone lijnenharmonie van het menschelijk lichaam en men mag
wel aannemen, dat de ‘modellen’
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dier oude artisten bij voorkeur diegenen waren, welke hunne lichamen in de
‘palaestra’ of het ‘gymnasion’ hadden geschoold, die den muzikalen rhythmus in
alle leden en spieren bezaten. Terwijl dus eene Duncan zich spiegelt aan hetgeen
uit dien rhythmus is ontstaan, ziet Dalcroze dieper en doorschouwt den rhythmus-zelf
als oerelement van schoonheid in lijn en beweging. Bij hem is de gymnastische
dans uit de muziekzelf geboren! Vandaar ook, dat die dans de geheimzinnige macht
bezit van te kunnen b o e i e n : men kijkt er niet naar en vindt het ‘mooi’, doch er
ontstaat een zekere band tusschen uitvoerenden en toeschouwers, hij schept een
a t m o s p h e e r , zooals de muziek eene a t m o s p h e e r vermag te scheppen.
Dalcroze, die ook een vruchtbaar componist is, heeft een aantal orkestwerkjes
geschreven, welke zich tot plastische uitbeelding bijzonder leenen. Het eigenaardige
is, dat hij zich in die composities niet op het standpunt plaatst van de strenge
mensuur van een Bach, doch, veel eer, in de school van Wagner, de vrijere,
afwisselender en vloeiender rhythmiek, den ‘oratorischen numerus’ beoefent.
Zoodoende verliest in die werkjes de plastische uitbeelding hare scherpkantigheid
en ontbloeit zij in losser weelde. Zoo liet hij zijne leerlingen bekoorlijke
‘Mädchentänze’, een fraaien ‘Kriegstanz’, symbolische voorstellingen als ‘Aufblühen’,
‘Hinauf’, ‘Wo ist das Glück’ enz. uitvoeren, alle erop berekend, om in eene serie van
bewegingen en houdingen een treffenden climax te bereiken. In ‘Echo’ werd eene
poging gedaan om eene der vele poëtische antieke mythes muzikaal-plastisch tot
uitdrukking te brengen.
Men wil in Hellerau behalve van ‘dans’, ook niet van ‘theâter’ hooren spreken. Al
respecteer ik nu ook bijzonder den ernst en de ingetogenheid van dat wakkere
groepje, al ontving ik daar sterk den indruk van het tegendeel van ‘mooidoenerij’ en
‘aanstellerij’, toch geloof ik, dat men er in deze opzichten een weinig met zichzelf
verstoppertje speelt. Immers, de door Dalcroze, op dit schoolfeest althans, getrokken
lijn, liep van de eerste 2/4 maat af met streng principieel volgehouden logica linea
recta uit op eene dramatische vertooning. De overgang was ‘Echo’, nog slechts
eene pantomine, waaraan het levende woord (zij het dan gezongen of gesproken),
ontbrak, om geheel ‘theâter’ te worden. Dit woord nu kwam erbij in het
Orpheus-fragment, waarin elk der drie avonden culmineerde. Het was de tweede
acte, de scène in de onderwereld, de strijd tusschen furiën en schimmen, daarop
het verschijnen van Orpheus, diens tweezang met de daimonen, totdat hij naar nog
dieper oorden afdaalt om zijne Eurydike weer te vinden. Het treffende van deze
voorstelling was, dat Dalcroze hierin eerst recht de groote, ordenende en
voortstuwende macht van den muzikalen rhythmus heeft geopenbaard. Men weet,
hoe moeilijk het is, om op het tooneel in eene groep menschen beweging,
harmonische beweeglijkheid te brengen, en het verwonderlijkste is, dat zooals ten
onzent, juist in de opera (de Fransche, b.v.!) de onooglijkste stijfheid, lompheid en
onbeholpenheid van koor en figuranten valt waar te nemen, terwijl toch juist z i j
zich te midden van eene spheer bevinden, die naar men zou denken, fraaie beweging
moest waarborgen. Want slechts de muziek is, door den rhythmus, met zijne
onfeilbaarnauwkeurige indeeling van tijd, het element, dat tegelijkertijd beweging
en orde schept. Toch ziet men, hoe die menschelijke opvulsels van het opera-tooneel
niets van dien rhythmus begrijpen, er niets van gevoelen, hoe zij in ongelukkige
armzaligheid naar den dirigent loerende, òf niet van hunne plaats kunnen, òf als
waggelende ganzen tegen elkaar botsen.
De leerlingen van Dalcroze echter! Zij hebben het rhythmisch gevoel in alle
zenuwen en vezelen, iedere nuanceering, ieder schakeering spreekt bij hen
onmiddellijk aan als
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de strijkstok van een kunstenaar aan de subtiele snaren van zijn fijngevoelig
instrument, en zóó was het mogelijk, dat zij daar, een 150 in getal, op de breede,
hoog opgebouwde trappen in een wild phantastisch gebaren- en bewegingsspel,
eene plastiek

MEISJESDANS.

van Glucks muziek gaven, waarvan eene ongekende dramatische kracht uitging en
die inderdaad als eene ‘openbaring’ kan gelden. Bij nauwlettend toezien kon men
echter gewaar worden, hoe aan de snelste bewegelijkheid toch altijd weer die
krachtige gespierdheid ten grondslag lag, van den elementairen ‘Takt zu zwei’. In
het Orpheus-fragment werd echter die rhythmische gymnastiek tot de grootst
mogelijke losheid-in-gebondenheid, waaraan bovendien eene sterk werkende
mimiek, groepeeringskunst, levendige verbeelding en scenische smaak en begrip
werden toegevoegd. Welk eene ontroering wekte het moment, waarop, bij den inzet
van de harp, de honderden armen hoog geheven werden naar het licht, waar
Orpheus verscheen! Treffend van symboliek was ook het tot Orpheus opkruipen
van die ééne smachtende schim, de schuchterheid waarmede de ‘zielen’ hem, den
levenden, door zijn gezang de furiën
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verteederenden mensch, aanraakten, prachtig van plastiek de groepen, die hem
tot afdalen uitnoodigden.
De verleiding tot verdere uitweidingen is groot, doch ik moet mij beperken.
Dalcroze's plannen en toekomstdroomen zijn vele en velerlei. Hij wil niet alleen
muzikale, doch ook gezonde, gelukkige menschen vormen, zijn enthousiaste
omgeving spreekt van zijne ‘soziale Aufgabe’. In de meest uiteenloopende richtingen
verwacht men heil van zijn onderwijs. Al deze ideeën en idealen zou ik na de eerste,
korte kennismaking niet zoo grif durven deelen, en bij het lezen van de vele,
opgewonden litteratuur over dit onderwerp kwam het mij voor, dat eene zekere
‘rhythmische’ matiging en tempering in die opzichten weldadig zou kunnen werken.
Een geniaal muziekpaedagoog (hetgeen Dalcroze ongetwijfeld is), een medicus èn
een ‘Sozialekonom’ in één persoon vereenigd - het lijkt mij te veel en te phantastisch.
Wat mij betreft, interesseerden de mogelijkheden, die zijne methode laat ons dan
zeggen o.a. óók voor de ‘Bühne’ openen, voorloopig het meest en in dit
muzikaal-practische opzicht heeft het eerste schoolfeest zeer zeker geheel nieuwe
perspectieven doen zien.
Met buitengewone belangstelling mag men de verdere ontwikkeling van deze jonge
Hellerausche kunst gadeslaan. Daar zij berust op gezonde principes, op logica en
heldere intelligentie, daar zij beoefend wordt in eene heerlijke rustige omgeving, vol
landelijk schoon, in eene spheer van wel beheerschte, vreugdige toewijding, heeft
zij naar het mij wil voorkomen, eene mooie kans van slagen!
Toch doet zich eene groote vraag voor, welker beantwoording de tijd ons zal
brengen: of deze Romaan, met zijne kenmerkend Romaansche tendenzen op den
duur voldoende bestand zal blijken tegen den invloed van den typischen,
modern-Duitschen geest, in welks milieu hij zich heeft gevestigd, een invloed, die
zijne kunst tot geheel iets anders zou kunnen vervormen, dan wat hij zich
aanvankelijk voorstelde en dan hetgeen wij ervan hopen en verwachten.
Ik vernam te Hellerau de klacht, dat men er niet over voldoende studie-materiaal,
d.w.z. voor rhythmische uitbeelding geschikte muziek, heeft te beschikken. Men
hoopt er, componisten te vinden, die in deze leemte willen voorzien en knoopt er
relaties aan met bekende grootheden van muzikaal Duitschland. Of Dalcroze daar
aan het juiste adres is? Welke waarde kan zulke speciaal vervaardigde muziek
hebben, opgebouwd op spitsvondig gezochte en geconstrueerde rhythmen? Dit
keert de verhoudingen om en doet, ter wille van Dalcroze's opvoeringen,
muziekwerken van twijfelachtige muzikaliteit ontstaan, waardoor men afdoolt van
den weg naar het verre doel: eene rijk-ontwikkelde, nieuwe, levenskrachtige kunst.
Als de rhythmus de hartslag van een muziekwerk is, dan maakt eene met berekening
geconstrueerde rhythmiek het muziekwerk tot een automaat. Die ‘ideale’ rhythmus
wordt, mèt het melos tezamen, levend in de ziel van den componist geboren, als
weergalm van den hartslag van zijn ras. Dalcroze's ideale rhythmus nu is meer het
geestelijk eigendom, uit oer-oude traditie, der Romaansche, dan wel der
Germaansche cultuur en bij de Italianen en Franschen zou hij het gezochte
waarschijnlijk eer vinden, dan bij de Saksers en Pruisen. Was hij daar, in het Zuiden,
in het middelpunt tusschen de rassen, die zijne Latijnsche cultuur als overlevering
bewaren en kweeken, niet beter op zijne plaats dan ginds, onder den rook van
Berlijn, waar de beweeglijkheid van zijn Romaanschen rhythmus wellicht zal
verstarren onder den druk der zware, hoekige Duitsche metriek?
De tijd zal het uitwijzen!
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De Fransche overheersching
door C.F. Gijsberti Hodenpijl.
VIII.
De veldtocht naar Rusland.
In het jaar 1812 naderde het keerpunt, waarbij de schitterende ster van Napoleons
loopbaan zou ondergaan.
Al sedert geruimen tijd waren de betrekkingen tusschen Frankrijk en Rusland op
gespannen voet, daar Napoleon begeerde dat keizer Alexander zich aan den invloed
van Engeland zou onttrekken. Wilde de Czaar echter niet met Napoleons politieke
voornemens meegaan, zooals met het afsluitstelsel van het vaste land, dat ten doel
had aan Engelands handel nog meer afbreuk te doen, dan kon een volslagen
vredebreuk op den duur niet uitblijven. Voeg hierbij dat de Fransche zeemacht niet
krachtig genoeg was om een landingsexpeditie tegen Albion te ondernemen, en
Napoleon daarom tot een nog grootere uitbreiding van het afsluitstelsel wilde
overgaan.
Steunende op zijn krijgsgenie rekende de Fransche keizer er op niet alleen de
Russen te overwinnen, maar lag het in zijn voornemen daarna met zijn phalanx
langs Perzië naar Indië door te dringen ten einde Engeland in zijn koloniën aan te
tasten. Mocht ook deze grootsche onderneming met succes bekroond worden, dan
zou het vrede zijn op aarde.
Kort voor de vredebreuk plaats vond, wenschte Napoleon enkele zijner officieren
die eenigen tijd in Rusland hadden vertoefd en met de topographische gesteldheid
en hulpmiddelen van dit Rijk bekend waren, te raadplegen. Onder hen bevond zich
de overste De Ponthon, die tot de Genie-officieren behoorde, welke Napoleon bij
het verdrag van Tilsitt, op aandringen van keizer Alexander, had uitgenoodigd, om
voor eenige jaren in Russischen dienst over te gaan. Bij zijn terugkeer uit Rusland
werd genoemde overste bij den topographischen dienst van Napoleon geplaatst,
en door den keizer ondervraagd naar de moeilijkheden welke een offensief optreden
tegen Rusland zou opleveren. De voornaamste bezwaren welke overste De Ponthon
ontwikkelde waren deze: de apathie en het gebrek aan medewerking der Litthausche
provinciën welke sedert jaren aan Rusland waren onderworpen; de fanatieke
tegenstand dien de oude Moscovieten aan den dag zouden leggen; de
onherbergzame streken, die tevens weinig levensmiddelen opleverden, welke de
troepen zouden moeten doortrekken; de onbegaanbaarheid der wegen voor de
artillerie, wanneer het eenige uren geregend had; en hij voerde ten slotte aan dat,
wanneer de eerste sneeuw begon te vallen, hetgeen reeds veelal in de eerste dagen
van October plaats vond, zich daarna al spoedig het ruwe winterklimaat zoodanig
deed gevoelen dat oorlogvoeren in dat land physiek onmogelijk werd. Maar overste
De Ponthon ging nog verder dan den keizer deze bezwaren te ontvouwen. Hij viel
voor hem op de knieën en smeekte zijn souverein ter wille van het geluk van Frankrijk
en van zijn eigen roem toch niet dien gevaarvollen veldtocht te ondernemen, waarvan
*)
de rampen niet waren te voorzien .
Den 9en Mei verliet Napoleon Parijs en den 24en d.a.v. kwam hij te Dresden aan.
Voor zijn vertrek, den 25en April, had hij zijn adjudant graaf De Narbonne met een
geheime opdracht naar keizer Alexander te Wilna gezonden die na een tweedaagsch
verblijf aldaar den 26 Mei bij Napoleon te Dresden was teruggekeerd.

*)

Mémoires du général Baron de Marbot. Paris 1892. tome III. p. 39.
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Woordelijk had keizer Alexander tot De Narbonne gezegd: ‘Ik zal niet het eerst den
degen trekken, want ik wensch niet in de oogen van Europa de verantwoordelijkheid
te dragen van al het bloed dat deze oorlog zal doen vloeien’. Hij had er nog
bijgevoegd, dat hij de raadgevingen van Engeland niet wilde weigeren, nog minder
de betrekkingen met dat Rijk afbreken. Ten slotte spreidde hij de kaart van Rusland
uit en zeide, terwijl hij met den vinger naar het meest verwijderde punt van zijn Rijk
wees: ‘Indien keizer Napoleon tot den oorlog besloten is en de fortuin de
rechtvaardige zaak niet begunstigt zal hij tot hier moeten trekken om vrede te
*)
verkrijgen’.
Zoo was dus Napoleon niet geslaagd met de tusschenkomst van de Narbonne,
en het was moeilijk te voorzien dat zijn gezant te Petersburg, generaal Lauriston,
die te Wilna de laatste voorstellen tot een schikking zou doen, beter zou slagen. De
Czaar weigerde zelfs den franschen gezant te ontvangen. Nog dient er op te worden
gewezen dat keizer Alexander de ontruiming verlangde van de door de Franschen
bezette vestingen in Pruisen, alvorens in onderhandeling te willen treden tot
vereffening der moeilijkheden die hij zelf opwierp. Dit voorstel was voor Napoleon
†)
onaannemelijk juist nu hij op het toppunt van zijn macht stond . Uit een en ander
ziet men dat Napoleon dezen oorlog niet direct uitlokte en dit blijkt wel uit de woorden
welke hij te Dantzig sprak tot generaal Rapp tijdens den opmarsch van het groote
leger, namelijk: ‘je verrai si Alexandre veut véritablement la guerre; je l'éviterai si je
§)
le puis ’.
Napoleon had evenwel deze karaktertrek dat hij niets ontzag en voor niets
terugdeinsde om een voorgesteld doel te bereiken. Aan de raad van zijn minister
van Buitenlandsche Zaken, den hertog van Bassano (Maret) en van den handigen
diplomaat De Talleyrand, zich toch niet in een kamp met Rusland te wagen, stoorde
Napoleon zich niet. Toen hij in zijn oorlogsverklaring op den toon zijner gewone
machtspreuken zeide: ‘dat dan het noodlot over Rusland vervuld worde’, besefte
Napoleon in de verste verte niet voor welk een gevaarvolle onderneming hij kwam
te staan. In zijn krijgsgenie stelde echter menig militair een blind vertrouwen hetgeen
zich hooren laat uit den aanhef van een dagverhaal van een Hollandsch kapitein
bij het 126ste regiment Infanterie van linie dat luidt:
‘Weinig gedachten had ik dat de kans des oorlogs in dezen veldtocht ons den rug
zoude toekeeren wijl de vooruitzichten over het algemeen even glansrijk als roemvol
*)
schenen; en welk militair verlangde niet dezen veldtocht mede te maken.’
Wat de militairen er van mochten denken, De Talleyrand kon de hachelijke kans,
waaraan zijn souverein zich ging blootstellen niet ontveinzen, hij liet zich ontvallen:
‘Nous voilà au commencement de la fin’.
De Hollandsche regimenten welke deel uitmaakten van de ‘Grande Armée’ en bij
drie legerkorpsen ingedeeld werden waren: het 3e regt. Grenadiers, het 2e regt.
roode Lanciers, beide van de Garde, het 33ste regt. lichte Infanterie, het 123ste,
124ste, 125ste en 126ste regt. Infanterie van linie, het 11e regt. Huzaren en het 14e
regt. Kurassiers.
Onder deze troepen was niet begrepen het gedeelte van het voormalige
Hollandsche leger, dat zich sedert het jaar 1808 bij het contingent der hulptroepen
in Spanje bevond. Neemt men nu aan, dat met achterlating van een depôt, ieder
*)
†)
§)
*)

A. Vandal. Napoléon et Alexandre. Paris 1896. tome III. p. p. 429.
Maréchal Gouvion St. Cyr. Mémoires Paris, 1831, tome III, p. 9.
Mémoires. Paris 1823. p. 164.
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regiment Hollandsche Infanterie in 1812. Amsterdam
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samengesteld was en dat zich daarbij twaalf honderd
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artilleristen bevonden, dan verkrijgt men een aantal van vijftien duizend Hollanders,
die aan den veldtocht deelnamen. Dit aantal is nog van tijd tot tijd aangevuld
geworden door lichtingen die van stonde af aan in de geannexeerde gewesten
*)
werden uitgevoerd . Nagenoeg al deze troepen vonden hun ondergang, terwijl ook
verscheidene 't lot der krijgsgevangenschap deelden tot in 1814 toen een keizerlijke
ukase hun de vrijheid hergaf. Van welke nationaliteit de krijgsgevangenen ook waren
zij ondervonden van de Russische bevolking, of zij bondgenooten of huurlingen van
den gehaten Franschen keizer waren, dezelfde verbittering, alleen sommige
†)
autoriteiten en meer beschaafden, maakten daarop een gunstige uitzondering .

FRANSCHE

2E LUITENANT DER INFANTERIE.

Het was een goed uitgeruste, geoefende krijgsmacht waarmede Napoleon den
strijd tegen het Czarenrijk ondernam. Zij telde ongeveer een half millioen strijders,
waaronder ongeveer 77.000 ruiters; het aantal vuurmonden bedroeg 1200.
*)
In zijn mémoires deelt generaal Marbot mede dat, volgens een officieel document
van 's keizers ordonnance officier, generaal Gourgaud, dat voorzien was van
aanteekeningen van 's keizers hand, het aantal manschappen dat successievelijk
over de rivier de Niemen trok 325.900 man bedroeg, waarvan 155.400 Franschen
waren en 170.500 man vreemde troepen. Daar tegenover konden de Russen stellen
214.000 man - aan geregelde troepen - en 912 vuurmonden. Mocht nu de Russische
krijgsmacht minder uitblinken in geoefendheid en kennis dan die der Fransche, zij
kenmerkte zich daarentegen door zelfopoffering, volharding en koelbloedigheid
terwijl zij bovendien gehard was tegen het barre klimaat en ontberingen.

*)
†)
*)

W.P. d'Auzon de Boisminart. Herinneringen uit den veldtocht van Rusland in 1812. blz. 4.
Vad. Letteroefeningen 1862. deel I.
Tome II. p. 233.
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Een interessante mededeeling omtrent het overtrekken van een gedeelte der ‘Grande
Armée’ over de Niemen geeft de hollandsche generaal Van Dedem van Gelder in
*)
zijn Mémoires , waarom we dezen opperofficier hier het woord geven. Hij zegt:
‘Napoleon ging den 24sten Juni 1812 de Niemen, maar niet zonder eenige aarzeling,
over. Het was Cesar die de Rubicon overtrok. Men kan zich moeilijk een denkbeeld
vormen van den imposanten aanblik dien een korps van 60.000 man boden toen
zij aan den voet van den heuvel waren geschaard, waarop 's keizers tenten stonden.
Van deze hoogte overzag Napoleon zijn geheele leger alsmede de Niemen met de
daarover, voor den overtocht, geslagen bruggen. Het toeval diende mij om van dit
schouwspel getuige te zijn. De divisie Friant welke was aangewezen om de
voorhoede te vormen, was 's nachts verdwaald geraakt, zoodat zij eerst op het
plateau verscheen, nadat het geheele leger bijeenverzameld was. Napoleon ons
eindelijk ziende aankomen liet graaf Friant roepen en gaf hem zijn orders. Intusschen
had de divisie halt gehouden voor de keizerlijke tenten ten einde aldaar haar
commandant op te wachten. Ik naderde de groep adjudanten-generaals van 's
keizers Huis onder wie een pijnlijke stilte heerschte, welke aan verslagenheid deed
denken. Mij wat vroolijkheid veroorlovende, gaf de generaal August de Caulaincourt,
gouverneur der pages en broeder van den opperstalmeester, met wien ik bevriend
was, mij een teeken en fluisterde mij toe: ‘Men lacht hier niet, het is een gewichtige
dag.’ Hij wees mij tevens naar de tegenovergestelde zijde der rivier alsof hij
daarmede zeggen wilde: ‘Dáár ligt ons graf!’
Inmiddels had keizer Alexander zijn leger verlaten en was naar Moscou gesneld
ten einde door zijn tegenwoordigheid aldaar

BRIEFADRES VAN DEN LANCIER P.W.A. GEESTERANUS.

meer kracht bij te zetten aan de maatregelen welke binnen het rijk genomen waren.
Hij wees op de gevaren welke zijn rijk bedreigden en groote offers eischten. Nu
opende de koopmanswereld een algemeene inschrijving tot het inzamelen van
gelden voor de krijgskas. Voorts werden kozakken benden, zoowel te voet als te
paard georganiseerd en met lans en sabel gewapend. Deze militie behield het
boerenpak, alleen was de muts voorzien van een kruis en 's keizers naamcijfer om
aan te toonen, dat zij streden voor hun geloof en hun souverein. Van deze
kozakkenruiterij heeft het Russische Gouvernement veel nut gehad, want bij de
*)

Paris 1900. p. 212.
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retraite van het Fransche leger verontrustte zij het voortdurend en joeg het als 't
ware over de sneeuwvlakten voort.
Wat vooral in deze noodlottige campagne scherp in het licht valt, en waarop nog
zoo weinig is gewezen, is wel dat het ambulance
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OVERTOCHT VAN DEN NIEMEN.

materiëel voor een zoo reusachtig leger ver van voldoende bleek om te dienen voor
de verpleging der talrijke zieken en gewonden.
Alvorens Berlijn te verlaten had de chef van den Geneeskundigen dienst Baron
Larrey een zestal snel verplaatsbare ambulance divisies georganiseerd waarvan
elk acht officieren van Gezondheid bezat. Tot Wilna kon de verpleging nog behoorlijk
plaats vinden aangezien in die plaats eenige gebouwen in hospitalen waren
herschapen waar niet minder dan zes duizend zieken te behandelen waren.
Volgens een dagorder van den 9en Juli werd de opmarsch van de Grande Armée
en die der hoofdkwartieren geregeld en kreeg het Ambulance korps order om deel
te nemen aan de revue op den 10en Juli die voor den afmarsch der troepen uit
Wilna zou plaats vinden. Hoewel om vier uur vastgesteld, had die revue eerst twee
uur later plaats. De weergesteldheid was drukkend, donkere wolken pakten zich
aan den horizon samen en deden weinig goeds voorspellen. Juist toen de trompet
het signaal deed schallen voor Napoleons komst deden de eerste donderslagen
zich hooren, waarna weldra een orkaan boven de troepen losbarstte. Het was toen
zoo donker, dat men elkander op slechts korten afstand alleen kon onderscheiden
als de bliksemstralen het luchtruim doorkliefden. Een geweldige hagelslag met
hevige windvlagen gepaard gaande deed de gelederen verbreken en noodzaakte
de ruiters van hun paarden af te stijgen, ten einde niet ondersten boven te worden
geworpen. De paarden waren zoodanig verschrikt dat zij er van door wilden gaan.
Onmogelijk kon de revue voortgang hebben, zoodat Napoleon met
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NAPOLEON AANSCHOUWT DEN BRAND VAN MOSCOU.

zijn staf genoodzaakt was spoedig naar Wilna terug te keeren. Was dit onheil niet
een noodlottig voorteeken van de rampen welke ons te wachten stonden, zegt Baron
*)
Larrey, aan wiens Mémoires wij deze bizonderheden ontleenen .
Reeds na de bestorming der hoogten van Smolensk, verhaalt deze medicus,
bleek er in die plaats, evenals te Witepsk, volslagen gebrek te heerschen aan allerlei
ambulance materieël voor het verbinden der gekwetsten. In plaats van linnen moest
men zich behelpen met papier uit het archiefgebouw dat tot hospitaal was ingericht,
terwijl de perkamenten dienden tot verband, en het vlas alsmede de boomwol van
den berkeboom het pluksel vervingen; bovendien gebruikte men stapels papier bij
wijze van bed voor de gewonden. En op die wijze behielp de ambulance zich toen
men nog wel in het begin der campagne was. Nog heel wat bloed zou er moeten
vloeien eer de fransche troepen het eindpunt Moscou hadden bereikt.
Het ligt niet op onzen weg hier de Grande armée bij al de bloedige gevechten en
in al hare ellende te volgen, doch hetzij voldoende ons tot eenige bizonderheden
te bepalen. Zoo is het niet van belang ontbloot het oordeel van generaal van Dedem
van Gelder over het gehalte van den Hollandschen soldaat te hooren uitspreken
*)
waarvan hij zegt:
‘De Hollanders konden 't minst de ontbering, de geforceerde marschen en de
koude trotseeren. Hun moraal was spoedig geschokt. Over hun dapperheid en het
intellect der officieren was men tevreden, maar de jonge soldaten kregen het
heimwee daar zij ontmoedigd werden door de gedachte dat men

*)
*)

Mémoires de chirurgie militaires et campagnes, tome IV.
Mémoires, p. 229.
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OVERTOCHT DER BEREZINA.

ze ver van hun vaderland wegvoerde. Zij betreurden hun dagelijksche gewoonten
en hadden voor het meerendeel noch de eerzucht, noch de vroolijkheid die de
Franschen kenmerkt en waardoor deze dan ook gemakkelijker de misere waarin
wij leefden konden dragen’.
Wij geven hier de reproductie van een uit Moscou gedagteekenden brief en van
een briefomslag; beide de schrijvers dezer documenten vonden in Rusland hun
graf. De eerste briefschrijver is de lancier bij het 2e regiment Pieter Willem Arnoldus
Geesteranus, van wien een drietal brieven, geadresseerd aan zijn zuster mevr. van
der Sleyden bestaan. Zijn regiment bestond hoofdzakelijk uit Hollanders en lag te
Versailles in garnizoen van uit welke plaats het in den nacht van den 10en op den
11en Februari vertrok om den tocht naar Rusland te ondernemen. In den eersten
brief, ‘Preusmünden 20 Maart 1812’ gedagteekend worden eenige bizonderheden
over den afmarsch medegedeeld en vertelt Geesteranus o.a. dat hij bij boeren is
ingekwartierd, bij wie schrijfgerei zeer moeilijk te krijgen is. Onze lancier was gezond,
uitgenomen eenige zweren en etterbuilen, die hij aan het vele gebruik van spek,
spekkoeken en de slechte jenever toeschreef.
De tweede brief was te Stettin op de post gedaan. G. is vroolijk en opgeruimd
niettegenstaande de zware diensten, die van hem en zijn paard werden gevergd,
zoodat dit laatste er bijna onder bezweek. Toch wilde hij nog wel naar het andere
eind van de wereld trekken, als hij maar een ander paard kreeg. Hij eindigt met te
zeggen: ‘ik ben nog gezond, doch mijn oog gaat van al de snapzen en spek naar
den duivel.’
In den derden brief, welke het stempel
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NAPOLEON'S OVERHAASTE TERUGTOCHT UIT RUSLAND.
o

‘N 14, grande armée’ draagt, deelt hij mede, dat zijn paard van de vermoeienissen
is bezweken, en verzoekt hij om geld, ten einde zich een nieuw aan te schaffen.
En de vierde brief? deze werd niet meer geschreven. De misères van den
rampspoedigen terugtocht van het groote leger deden ook de Hollandsche lanciers
van Dubois te gronde gaan. Bij Napoleons komst te Molodetschna was zijn slede
onder bedekking van de laatste Hollandsche ruiters, waarvan slechts twee man
gespaard bleven, daar de overigen met hun ritmeester Karel van der Muelen òf door
gebrek omkwamen òf in 's vijands handen vielen. De staf van het regiment echter
bereikte Wilna, doch de lancier Geesteranus behoorde niet onder de terugkeerenden,
daar hij in krijgsgevangenschap geraakt, te Iratof aan de Wolga overleed.
De tweede briefschrijver was de wachtmeester van het 11e reg. Huzaren Frans
Frölich, die in zijn van uit Moscou gedateerd schrijven, hoofdzakelijk de gevechten,
waaraan hij tijdens den opmarsch deelnam, bespreekt.
Het was een ruime verademing voor de uitgeputte troepen toen zij het heilige Moscou
met zijn zonderlinge mengeling van gebouwen, waarboven verscheidene vergulde
koepeltorens in het felle zonlicht een verblindende glans om zich heen spreidden
in al zijn kleurenpracht voor zich zagen liggen. Het betooverde de troepen zoodanig
dat zij in vervoering uitriepen: Moscou! Moscou! evenals de zeeman na een lang
*)
kommervolle vaart eindelijk ‘land’ roept.
Nauwelijks hadden ongeveer honderd duizend man troepen met hun keizer op
Maandag 14 September 's namiddags te half vier

*)

De Ségur. Histoire de la Grande Armée.
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uur in die half Aziatische stad hun intrede gedaan of de tijdíng dezer gewichtige
*)
gebeurtenis verspreidde zich naar alle windstreken. Toen het bericht van Napoleons
intocht ons land bereikte werd het dundoek ontplooid, liet het carillon der kerktorens
zich hooren en werd het groote nieuws met eenige plechtigheid aan de troepen van
†)
zee- en landmacht bekend gemaakt. Het Texelsch eskader was den 2en October
op last van den admiraal Ver Huell die er het bevel over voerde, gepavoiseerd en
van zijn vlaggeschip ‘de Prins’ liet hij drie salvo's losbranden. Aan Lebrun berichtte
hij in den toon van een hoveling dat de equipages hun vreugde hadden geuit ‘en
apprenant ces nouvelles victoires et en voyant que Dieu bénit si visiblement tous
§)
les exploits de leur magnanime souverain’. Toen dit geschreven werd, was Moscou
tengevolge van een heimelijk opgezet plan van den militairen gouverneur graaf
Rostoptchin reeds voor vier vijfden door vuur verteerd. Deze vaderlandslievende
doch barbaarsche Rus had het ruwe voornemen opgevat om Moscou aan de
vlammen op te offeren, nadat de Franschen zoovele plaatsen bij hun opmarsch in
den asch hadden gelegd. Voorts moest de bevolking de stad ontruimen en
medenemen al wat men kon opdat de vijand zooveel mogelijk aan zich zelf zou
worden overgelaten. Om den vijand te vernietigen, gaf hij voor een helsch werktuig
te vervaardigen waarvoor een groote hoeveelheid brandbare stoffen in een zijner
tuinen was bijeengebracht, waarvan niemand de ware bedoeling kon gissen; zelfs
keizer Alexander en de opperbevelhebber der Russische troepen Kutusof bleven
van alles onkundig.
Groot was de consternatie in de stad na den bloedigen slag bij Borodino (7 Sept.
1812) welke over haar lot besliste.
*)
Hoe het in deze gruwelijke worstelstrijd toeging, daarvan geeft een ooggetuige
het navolgend aangrijpend verhaal, dat tevens doet zien voor welk een reuzentaak
de onvoldoend georganiseerde Fransche ambulance kwam te staan.
‘Niets overtreft, verhaalt die ooggetuige, het verschrikkelijke van het slagveld, dat
door de Franschen de slag van de Moskowa is gedoopt. Het terrein had niet meer
dan 2000 el breedte en bijna 300.000 dappere krijgslieden, ondersteund door eene
artillerie van meer dan 1000 stukken geschut, vernietigden elkander gedurende
twaalf uren lang. De oudste Fransche soldaten herinnerden zich niet ooit zulk een
opeenhooping van gesneuvelden en zwaar gewonden gezien te hebben. Meer dan
40.000 lijken, zoowel van Russen als Franschen bedekten het gruwelijke slagveld
en 30.000 Fransche gekwetsten lagen verspreid in een land, waar aan geen
hospitalen te denken was. De Russen lieten maar weinig gekwetsten achter, wel
*)

Belangrijk was het Groote Leger geslonken door het aantal gesneuvelden, gewonden, zieken
en achterblijvers. Echter nog een honderdduizend man strijdbare troepen lagen in
kantonnementen.

†)

Te Amsterdam arriveerde den 30 September 1812 s'avonds te zes uur een buitengewone
koerier van den Franschen gezant te Berlijn, met depêches voor den Gouverneur-generaal
Lebrun. Onmiddellijk werden deze stukken door den Directeur-generaal van Politie, welke
wel vermoedde dat zij belangrijk nieuws moesten bevatten, naar 's Gravenhage afgezonden,
alwaar Lebrun, in het Huis in 't Bosch verblijf hield. Den volgenden morgen - 1 October ontving die Directeur-generaal van Politie van zijn collega te Hamburg een bulletin, dat te
Moscou gedrukt was en het navolgende over den intocht der troepen in de oude Russische
hoofdstad bevatte: ‘La grande bataille du 7 (Sept) a mis les Russes hors d'état de défendre
Moscou, ils ont abandonné cette capitale. Il est 3 heures et demie. L'armée victorieuse vient
d'entrer à Moscou. S.M. l'Empereur Napoléon arrive à l'instant avec son quartier général.
Moscou, le 14 Septembre 1812.’
Zie voorts over het effect dezer tijding Gedenkstukken der Alg. Geschiedenis van Nederland
1810-'13, nos. 802 en 803 en Papieren Prins Stedehouder R.A.
Verhuëll aan Lebrun, 2 October 1812. Papieren Prins Stedehouder. R.A.
A. Kool. De Russische veldtocht van 1812.

§)
*)

en
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een bewijs hoe goed hunne maatregelen getroffen waren, daar er zeker wel evenveel
als aan onze zijde waren. De ongelukkigen werden naar ambulances gebracht, die
in de nabijgelegen bosschen werden ingericht. Doch de meesten stierven spoedig
aan hunne wonden, door koude, honger en gemis van

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

443
alles om hunne smarten te verminderen’.
De taaie geestkracht welke de Russen hier aan den dag legden en het verlies
van zoovele menschenlevens stemde Napoleon tot ernstig nadenken. De listige
Kutusof was nu in de richting van Moscou teruggetrokken en de onrust in die stad
nam toe naar mate talrijke gekwetsten en zwermen boeren van alles beroofd daar
binnen kwamen. Een groote vuurstreep van bivouacvuren en brandende dorpen
zette den horizon in een rossen gloed en kondigde aan, dat de Franschen

HOLLANDSCH BIVOUAC BIJ MOLODETSCHNO OP DEN TERUGTOCHT UIT RUSLAND IN DECEMBER
1812. (UIT HET WERK VAN W.P. D'AUZON DE BOISMINART).

naderden. Den avond van den 13en September en een gedeelte van den volgenden
dag besteedde het Russische leger om door Moscou te trekken, terwijl nog een
deel der bevolking, waarvan het gros reeds afgetrokken was en tot de mindere
volksklasse behoorende, welke niet wist hoe zij aan voedsel zou komen het leger
volgde. De rijke adel en de kooplieden waren reeds naar vergelegen landgoederen
getrokken, zooveel mogelijk hunne kostbaarste bezittingen medenemende. In
paleizen welke ruimschoots van levensmiddelen waren voorzien, waren enkele
mannelijke bedienden achtergelaten, zoodat de Fransche officieren gastvrij zouden
kunnen worden ontvangen, waardoor het eigendom der Russen zou ontzien worden
*)
niettegenstaande den nationalen haat. Bij het evacuëeren van Moscou werd ook
al het bluschmateriëel meegevoerd en liet Rostoptchin kort voor zijn aftocht aan
een drieduizendtal gevangenen de vrijheid schenken op voorwaarde de stad overal
zooveel mogelijk in brand te steken. Door het lot der ongelukkige stad in handen
dezer individuen, welke niets te verliezen hadden, te stellen, bereikte Rostoptchin
volkomen zijn doel en daar er van onderhandelen geen sprake was zag Napoleon
de noodzakelijkheid in Moscou prijs te geven en de retraite te aanvaarden, welke
den 19en October aanving. Van toen af was de instorting van het door Napoleon
gestichte rijk een voldongen feit en ook hiermede bewezen, dat alles wat

*)

Thiers. Histoire du Consulat et de l'Empire tome XIV.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

444
met titanisch geweld is tot stand gekomen, eerlang moet ineenvallen.
Al vroeg in het jaargetijde deed de koude die zoo'n machtige bondgenoot van het
Russische leger zou worden zich gevoelen. In October begon het reeds te sneeuwen
en te vriezen; terwijl de vreeselijkste nacht was die van 7 op 8 December, welke
door zijn ongekende koude een der meest moordende voor het terugkeerende leger
*)
is geweest .
Tegen half December kwamen er ongunstige tijdingen omtrent het fransche leger
in omloop, welke aan de fransche autoriteiten hier te lande nog geen aanleiding tot
bezorgdheid gaven. Het einde van het rampspoedige jaar 1812 was nog niet daar,
toen reeds in ons land de ontzettende catastrophe van den Russischen veldtocht,
wel niet in alle bizonderheden, maar toch wat de hoofdzaak betrof, door de publicatie
van het 29ste legerbulletin in de Departementale dagbladen bekend werd gemaakt.
Niet minder verbijstering bracht vervolgens de tijding van Napoleons terugkeer te
Parijs tegen het middernachtuur van den 18en December. Van uit Smorghoni, waar
de keizer het opperbevel aan den koning van Napels (Murat) overgaf, had hij in den
avond van den 5en December de terugreis naar Frankrijk ondernomen. Napoleon
verliet zijn in lompen gehuld en van honger en kou stervend leger met overhaasting
daar het hoog noodzakelijk werd door zijne tegenwoordigheid het in Frankrijk zich
meer en meer openbarende misnoegen tegen zijn onbeperkt gezag als ook de
vrijzinnige denkbeelden te onderdrukken. Hoewel zijn overhaast vertrek zeer
ongunstig op het moreel der troepen werkte was er nog een andere oorzaak die
hem noodzaakte tot zijn haastigen terugkeer naar de hoofdstad. Napoleon wilde
zoo spoedig mogelijk met een nieuw georganiseerd leger Duitschland binnenvallen
om ook aldaar de gisting te onderdrukken en het overschot der troepen uit Rusland
te hulp te snellen.
Maar gedurende de dagen die de vleugellamme adelaar noodig had om op
krachten te komen ging de wind uit een anderen hoek waaien. Zoowel te 's
Gravenhage als te Amsterdam werd een schotschrift aangeplakt dat de politie wel
veel te denken zal hebben gegeven. In eerstgenoemde plaats werd in den nacht
van 6 op 7 Januari 1813 een geestig paskwil aangeplakt aan het stadhuis en het
koornhuis. Het was van dezen inhoud: ‘Daar is verloren een man genaamd
NAPOLEON, die hem te recht brengt zal een groote Oranje Cocarde ter vereering
*)
bekomen’ .
Het schotschrift dat in de hoofdstad in den nacht van 1 op 2 Februari de inwoners
zou verrassen was nog al niet malsch van inhoud en luidde: ‘Napoleon! denk eens
aan de duizenden die ge hebt opgeofferd. Hoevelen zijn er wel niet door uw schuld
door het zwaard, den honger en de koude onder de muren van Moscou omgekomen.
Deze stad zal steeds bij u een ontzettend schrikbeeld opwekken. Wat is uw macht
geslonken. Wat is er van uw overwinnenden arend geworden? Een afschuwelijk
†)
beest!’ .
Met weemoed herdacht men hier te lande die mooie regimenten welke mede
waren uitgetrokken, want hoevelen hadden geen bloedverwanten bij het groote
leger dat nu begraven lag onder de Russische sneeuw.
Maar veronderstel, dat Napoleon in zijn onderneming had gezegevierd, dan zou
allicht de mogelijkheid bestaan hebben, dat Rusland thans, gelijk de meeste
Europeesche staten van het absolutisme was verlost en de burgerlijke vrijheid
gegrondvest zou zijn. Thans echter was in deze reuzenonderneming Napoleons val
*)
*)
†)

Gaston Stiegler. Le maréchal Oudinot Paris 1894.
Journal in M.S. van Baake. Gem. Bibl. 's Gravenh.
De Caumont la Force. L'architrésorier Lebrun. p. 280.
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voorbeschikt, welke te Leipzig werd voortgezet om met den afstand te Fontainebleau
te eindigen.
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Herinneringen van Bali, door J.G. Sinia.
Op mijn wapenrek hangen twee Balineesche krissen. Het zijn zeer eenvoudige
werkstukken, maar toch in al hun eenvoud en ondanks het massieve, hetgeen bijna
edere Balineesche kris kenmerkt, sierlijk van vorm.
Wanneer mijn blik op deze wapens valt, dwalen mijne gedachten vaak terug naar
het jaar 1906, toen een deel van het Balineesche volk den heldendood stierf in den
strijd tegen de troepen van het Nederlandsch-Indische gouvernement en ik zelf in
dezen strijd een werkzaam aandeel nam. Ik maakte toen voor het eerst kennis met
den oorlog, en de jammer en ellende, die ik kreeg te aanschouwen, zal ik nimmer
vergeten. Hoeveel liever ware ik toen met potlood en schetsboek door dat schoone
Balische land getogen, instede van met getrokken klewang, doch.... toen ging het
helaas niet anders en al heb ik, tusschen het vervullen mijner krijgsmansplichten
door, ook wel eenige krabbels en schetsen kunnen maken, waarbij mijn
aanteekenboekje dikwerf goede diensten bewees, niet altijd waren deze juist van
die voorwerpen of landschappen, die mijn bijzondere aandacht getrokken hadden,
daar ik voor de keuze mijner onderwerpen immer gebonden was aan de plaats,
waar onze troep rustte. Zeker kreeg ik op de verschillende tochten, die wij maakten,
veel te zien, doch in den regel zag ik al wat merkwaardig was in het voorbijgaan;
van eene meer nauwkeurige beschouwing kon zelden sprake zijn en daardoor dan
ook is de kennis, die ik van Balineesche kunst in het algemeen gekregen heb, van
niet meer dan zeer oppervlakkigen aard geweest. Zoo zou ik mij dan ook niet durven
vermeten hier eene, zij het ook slechts korte, verhandeling over deze kunst ten
beste te geven, hoewel daar natuurlijk altijd dingen zijn, die onmiddellijk in het oog
springen, zonder dat men dan ook een bepaalde studie van zeker onderwerp maakt,
zooals o.a. hier het innig verband, dat bestaat tusschen kunst en godsdienst. Maar
hoe kan dit ook anders zijn in een land, dat zoolang, als een bolwerk van het
Brahmanisme, pal heeft gestaan te midden der Mahomedaansche overheersching!
Ook meende ik in sommige proeven van houtsnijwerk een onmiskenbaar
Chineeschen invloed op te merken, hetgeen ook weer gemakkelijk te verklaren zou
zijn. Doch genoeg, laat ik niet trachten verder te dringen in het innerlijk wezen en
de geschiedenis dezer kunst, waarvan ik tot mijn leedwezen geen betere studie kon
maken, doch mij bepalen tot het weergeven van den algemeenen indruk, dien zij
toentertijd op mij maakte. Deze was in ëén woord: overweldigend! Daar kwam toen
nog bij, dat alles mij hier totaal vreemd was en zoo geheel afweek van dat, wat ik
tot nu toe in Indië gezien had. Maar, afgescheiden hiervan, trof mij toch onmiddellijk
het hoog ontwikkeld schoonheidsgevoel bij dit volk. Want dit bemerkt men al dadelijk
aan de wijze van versiering der meest eenvoudige voorwerpen voor hun dagelijksch
gebruik, aan hun weefsels en vlechtwerk, waarvan ik ontelbare en prachtige
voorbeelden zag, maar ook vooral aan de poeri's (vorstenverblijven) en poera's
(tempels). Ja, aan deze laatsten vooral! In de eerste plaats al door de keuze der
vestiging van zulk een bouwwerk, die meestal eene zeer gelukkige geweest is: nu
eens op den top van een heuvel, dan weer te midden der uitgestrekte sawahvelden,
maar, hoe dan ook, immer toch zoo, dat het zoo voordeelig mogelijk uitkomt en
volkomen in toon is met zijne omgeving.
Vaak zijn deze tempels reeds eeuwen oud, overdekt met mos en woekerplanten,
doch hierdoor hebben zij zeker niet aan schoon-
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heid verloren; integendeel, zij zijn er des te fraaier door geworden: de scherpe
omtrekken der schijnbaar zoo grillige versieringen zijn in den loop der tijden
afgesleten, het geheel heeft meer ronding, heeft iets molligs gekregen en meermalen,
bij het aanschouwen

POERA MET WARINGIN OP BALI.

van een dergelijken tempel, stond ik in twijfel omtrent den aard der bouwstof, waaruit
hij was opgetrokken, leek hij eerder uit klei geboetseerd dan gehouwen en
opgebouwd uit stuggen weerbarstigen steen. In den regel wordt dan de schoonheid
van het geheel nog in niet geringe mate verhoogd door een of meer waringins, die
met hun machtige donkere kruin en hun grillige wortelvorming zoo volkomen in
harmonie zijn met deze prachtvoortbrengselen van oud-Hindoesche kunst. Zij hebben
iets geheimzinnigs deze boomen met hunne roerlooze dichte bladerkroonen, die
zich zoo scherp afteekenen tegen de klaarte van den tropischen hemel en men kan
zich bij de beschouwing begrijpen het naieve geloof der inlanders, dat hen bevolkt
met tal van geesten.
En wel zijn die geesten talrijk in dit voor hen zoo gastvrije land, waar zij zich in
de keuze hunner schuilplaatsen niet behoeven te beperken tot de tempels en
waringins alleen, doch velen van hen ook immer een
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welkomen ontvangst te beurt valt op de erven der bewoners. Want daar is geen
Balineesch erf of men treft er de zoogenaamde ‘Sanggah’ (huistempels), die steeds
voorzien zijn van die offeranden, waarop de geest, waarvoor zij ieder afzonderlijk
bestemd zijn, gesteld is.
Soms vindt men betrekkelijk veel van deze ‘sanggah’ op één erf, vaak ook niet
meer dan vier; nu eens heeft men moeite noch kosten gespaard om hen zoo fraai
mogelijk te maken, dan weer zijn zij hoogst eenvoudig.... Dit alles hangt, behalve
van de meerdere of mindere godsdienstzin, natuurlijk in niet geringe mate af van
den graad van welgesteldheid eener familie. Wellicht is het niet onaardig, aan de
hand van mijn plaatje, deze ‘sanggah’ eens nader te beschouwen. Van deze vier
tempeltjes dan is het tweede van rechts, de zoogenaamde ‘Kemoelan’, waarin de
zielen der voorouders huizen, het voornaamste. Daarop volgt de ‘taksoe’, de meest
linksche zuil en hier offert de Baliër, wanneer rampen zijne familie bedreigen en hij
met het plengen van offers aan den beschermgeest van zijn huis, die in de meest
rechtsche zuil, de ‘Sedan’, verblijft, geen succès heeft bereikt. Dan rest eindelijk
nog de ‘pliangan’, de verblijfplaats van alle goede geesten, wier hulp wordt
afgesmeekt voor allen arbeid, welken de Baliër wil ondernemen.
Tempeltjes, in den geest van deze sanggah, vindt men ook buiten de erven overal
verspreid, zooals o.a. op de sawah's, waar zij dan Sri, godin der rijst, of aan het
zeestrand, waar zij Baroena, god der zee, gewijd zijn.
Tot nu toe sprak ik slechts van goede goden en geesten, doch het is te begrijpen,
dat er behalve deze ook nog massa's minder goede zijn. Denken wij slechts aan
de booze goden Kala en zijn vrouw Doerga met het heirleger van boeta's en
raksasa's (boeta's en raksasa's zijn booze geesten) in hun gevolg, waarvan ik reeds
in een vroeger opstel over Bali sprak. En ook zij worden vereerd, of beter, men
tracht hen door offeranden gunstig te stemmen en zelfs vindt men op of nabij het
kerkhof van iedere dessa meestal een tempel, den zoogenaamden
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‘passataran’ of ‘poera dalem’, die gewijd is aan deze godin Doerga en hare boeta's.
In het uitbeelden dezer boeta's en raksasa's schijnt overigens de Baliër een groot
behagen te scheppen en zijn fantasie schept deze afschuwelijke monsters in tallooze
variëteiten die, en dat is, ondanks al het wanstaltige, wat hen kenmerkt, juist zoo
eigenaardig, toch vaak een machtigen indruk maken, blijk geven van de zeer groote
kunstvaardigheid van den maker.
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Een enkele maal heb ik wel eens het konterfeitsel van den sterfelijken mensch in
hout of steen aangetroffen en hoewel ook zoo'n beeldje dan met zorg afgewerkt en
beschilderd was, bezat het toch iets stars en onwezenlijks, miste het die kracht van
gebaar en in het algemeen die realiteit, welke spreekt uit al die godenbeelden, wier
scheppers, geinspireerd door hun godsdienst, opgewekt werden tot een hooger
kunnen, hetwelk zij met gansch hun ziel en devote aandacht volbrachten.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

448

Verloren beeld
door P. Otten.
O vrouw, hoe heb ik ooit geloofd
Het vleiend lokken van uw monde,
Hoe heb ik in uw pralend hoofd
Mijn zoetst gepleegde heil gevonden?
Waar is het deinen van uw haar,
Het schijnen uwer gouden oogen?
- Lantaarnen voor mijn donker - Waàr
Van uwe borsten de eev'ne bogen?
Deez' avond heeft uw zwerfsche voet
- Nu tredend nacht-verlaten straten? Mij ongemerkt en zonder groet
In droefenis alleen gelaten.
Aan Sluimers bang doorpeinsden zoom
Zoek ik u weer - als een vergeten
Herinn'ring aan een verren droom,
Zoo vaag, en toch zoo klaar geweten.
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Isola Bella,
door Emma van Burg.
Deel II.
V.
Anne Imme was de winter die nu volgde lid van de Rederijkerskamer geworden.
‘Meike doen 'et’, had Bet gezegd. ‘Nou ken het nog - 't ken gauw genog beuren
dat je achter de bank zit’.
Daar Anne Imme geen uitgesproken talent voor tooneelspelen bezat, en ook maar
middelmatig kon zingen, kreeg zij in de op te voeren stukken weinig belangrijke
rollen. Zij was er tevreden mee, achtte aan anderen de hoofdrollen veel beter
toevertrouwd. Gezellig vond zij het om onder deze menschen te wezen - de meesten
waren ongeveer van haar leeftijd. En ze waren vriendelijk tegen haar.
Die winter was er in de Rederijkerskamer, meer dan anders, een onderlinge
welwillendheid; niemand werd uitgesloten. Geen verliefdheid-intriges; behalve
Gerardus Vlaming, die Bet Keyser in 't hoofd had, en Klaas van Rennetje om wie
ieder altijd lachen moest, waren de mannelijke leden allen al verloofd of getrouwd.
Tot nog toe had Anne Imme haar medeleden, behalve Klaas en Gerardus, bijna
uitsluitend van naam, gerucht en aanzien gekend. Nu, als men haar naar huis bracht
of wanneer zij na afloop van de repetitie met enkelen nog een burgje deed, kwamen
er vertrouwelijke mededeelingen - Anne Imme ontdekte dat die menschen veel
dingen net zoo voelden als zij.... en zij uitte haar meeningen, lang achter elkaar met
animo doorpratend. Een paar meisjes wou ze eens meer spreken, en wanneer ze
bij haar in de winkel kwamen noodigde zij ze in de kamer, waar ze net koffie op tafel
had staan, of zij vroeg ze om een theetje.
Maar op het eind van die winter kwam het soms voor dat Anne Imme een tijd te
bedenken zat wat zij doen zou, want in niets had zij eigenlijk zin. En enkele dagen
voelde zij al tegen de middag pijn in de rug. Toen dat aanhouden bleef begreep zij
dat zij zich te veel vermoeid had.
Nu zag zij, in de volgende winter wanneer Bet lid van de rederijkerskamer worden
zou, de avonden waarop zij thuis zou kunnen blijven, zoo rustig, met Jannetje
alleen....
Dat voorjaar trouwde Biem Vlaming. De vriendinnen gingen er beiden heen; het
was juist een tijd waarin Anne Imme aan haar moeheid weer niet dacht. Het was
een erg vroolijke bruiloft. In een der niet groote kamers van de Vlamings zaten al
de jongelui bij elkaar; ze zongen het eene liedje na het andere en deden spelletjes
waarbij gezoend werd: ‘daar ging er een patertje langs de kant’ en ‘hiernevens
ontvang je een kap van mijn’, en nog meer. Anne Imme kwam toevallig vaak naast
de bruigom te zitten, en een paar keer koos hij haar in 't patertje: met vooruitgestoken
vol-roode lippen zoende hij haar. Zij, terwijl ze zelf meejoelde met de anderen, bleef
dat voor zich hebben: die man haar kussend met zijn lippen.... Deze gewaarwording
was geheel onverwacht voor haarzelf. Toen later op de avond een tijd lang een
andere man op de stoel naast haar zitten bleef, zat zij te kijken naar zijn breed
lichaam, zijn groote beenen.
In dat voorjaar gebeurde het soms dat Anne Imme, zoodra zij 's avonds in bed
lag, wist dat zij niet gauw slapen zou, en een uur of twee was zij heel helder - eindelijk
werden haar gedachten verward, en zij sliep in.
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‘Anne Imme skiet over’, zei Vrouw Raven tegen Vrouw Vlaming. ‘Ik fiend 'et
begrootelijk, want 'et is een aardige An Imme’. En tegen 't meisje zelf: ‘Klaas
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van Rennetje, zoo dat gien goeie veur uwe wezen?’
Een andere keer vond Anne Imme thuis komend daar Bets stiefzuster. Zij mocht
de verwaande zeventienjarige niet lijden, en kon heel weinig van haar velen. Nu
begon het meisje, na haar een tijdje te hebben aangekeken, te proesten. ‘Wat heb
je?’ vroeg Anne Imme, uiting van boosheid bedwingend.
‘Ik hew hoord dat jee trouwen ging met Sijbrand Raven de smid’.
Die dag voelde Anne Imme zich verdrietig, vernederd - men dacht dat zij blij zou
wezen als zij met een oude weduwnaar trouwen kon.
Op een Woensdagmiddag liep Anne Imme met Jannetje op de Schilderweg. Het
was zoo'n mooie zachte voorjaarsdag: ineens verblijdend milddadig-zonnig weer,
na armoedig-koud makende wind en neergesmeten regen. Na vlug veel afgemaakt
te hebben vermeide Anne Imme zich nu erin dat zij klaar was; ze bleef, loopend,
het koesterend-warme weer genieten. Met haar thuushaaldertje wandelde zij naar
Maria's Hoeve. Sinds Maandag ging Jannetje op 't groote school, na het laatste jaar
op bewaarschool te zijn geweest, en het kind had haar sponzedoos en griftekoker
meegenomen om aan haar moeder en stiefvader te laten kijken.
Het groote hek voor 't erf van Maria's Hoeve was gesloten; Anne Imme begon er
niet aan het zware ding open te duwen; ze stapte over 't lage hekje ernaast heen dan tilde zij Jannetje erover, met een zwaai te hoog, en ze lachten er allebei om
tegen elkaar. Zij gingen het erf over: Anne Imme duwde de achterdeur van Maria's
Hoeve open, liep aarzelig-afwachtend naar voren in het vreemd-als-uitgestorven
stille huis. In de woonkamer zat enkel Corrie op de grond; Anne Imme tilde het
meisje op en zoende haar, walging overwinnend van de onfrissche lucht die uitging
van het kind; een nattig-aanvoelend smerig jurkje had het aan. De kamerdeur ging
open en Leo wou naar binnen loopen, maar toen hij Anne Imme zag stond hij stil hij keerde zich om en holde weg door de gang toen zij naar hem keek. 't Meisje
zette Corrie neer en ging buiten de kamer Leo terug roepen. ‘Kom es bee tante lief,
tante het sukelaadjes meebrocht, kom maar, dan krigt Leo wat.’ Langzaam kwam
het jongetje terug loopen, hij pakte een chocolaadje uit het zakje en stak het in zijn
mond zonder iets te zeggen.
‘Weer is moeder Leo?’ vroeg Anne Imme.
‘Bee de kupe’, zei het kind met neergeslagen oogen, en nauwelijks hoorbaar.
‘Gaat uwe dan maar es an moeder zegge dat tante An Imme d'r is met je zussie’.
't Jongetje holde weg. Na een poosje kwam hij alleen terug. Anne Imme zat met
Jannetje en Corrie in driehoek-schikking op de grond en bestuurde een balspel: zij
gooide de bal tusschen Corrie's beentjes, en Corrie moest hem naar 't ouder zusje
gooien. Over het heele gezichtje lachend schuins naar Anne Imme kijkend hief het
kleintje de bal in haar handjes, dan bonsde zij hem met geweld vlak voor zich neer
- ze begon te schateren, gezicht voorover, kinnetje tegen de borst aan - een heel
eind rolde de bal weg - Jannetje was hem achterna: op haar knieën lag ze voor een
kast, en keek eronder.
Leo kwam, wat vrijmoediger, naar Anne Imme toe.
‘Ik ken moeder niet fiende’.
‘Nou gaat tante ok mee te zoeken’. Zij droeg Corrie op haar rechterarm, en nam
Leo aan de linkerhand - het ventje liep met haar mee. De dikke Jannetje danste
vooruit. Zij vond, het eerst, haar moeder in een schuurtje dat vastgebouwd was aan
de stal, en waar Jans fiets en het voer voor de kippen geborgen werden. Ze trok
Grietje aan haar rok.
‘Moeder ik gaan op 't groote skool, ik hew een sponzedoos en een koker met een
heeleboel grifte’.
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deer’, zei ze met zwakke stem. Net kwam Anne Imme, rood van 't spel, vroolijk
kijkend, met de twee kleintjes de deur in. ‘Dag Grietje’, zei ze. ‘Dag An Imme’, zei
Grietje. Terwijl ze haar oude vriendin een hand gaf zag die dat haar lippen beefden
- de tranen kwamen al. Anne Imme voelde zich beklemd omdat er met Grietje weer
wat was. Stil ging zij met de drie kinderen weg, en zette Corrie in de woonkamer op
de grond - dan ging zij met haar pleegdochtertje Jan opzoeken. Leo liep nu uit
zichzelf mee.
Jan was in de stal bezig zijn koeien voer te geven, neuriënd - verrast keek hij op.
Ineens was Anne Imme verlicht: hij had dus niets met Grietje. En nu praatte zij erg
druk - dadelijk nadat ze iets anders gezegd had vroeg ze Jan of zijn koeien ook
namen hadden, net als bij haar opa en omoe.
‘Nee’, zei Jan.
‘Hè jee mot ze ook namen geven’.
‘Bedenk jee d'r dan maar’, schertste Jan.
Anne Imme peinsde bij iedere koe over een naam, bedacht er dan een die zij
dadelijk weer verwierp - voor een rij beesten achter elkaar vond zij terstond een
samengesteld woord, aanduidend de uiterlijke kenmerken. Aan een paar gaven zij
en Jan de bijnaam van de man die aan Jan het dier verkocht had, en een erg vette
koe noemden zij Jannetje. Jan ging het kind erbij roepen en wees haar het beest,
‘och aai hem maar es’, zei hij met gemaakt piepgeluid, en Jannetje klopte het dier
op de rug en zei met liefkoos-stem ‘och zoete Jannetje’. En nou noeme-we d'r ien
na jou An Imme’, zei Jan, en bleef lang luid nalachen. ‘Nee hoor dat wil ik niet’, riep
Anne Imme; op een holletje liep ze weg, maar hij haar achterna: hij greep haar bij
de armen en trok haar tot voor een koe: ‘deer hew jee nou je petekiend’.
In de namiddag, als haar eigen huishoudwerk gedaan was, ging Vrouw Duinker
naar Maria's Hoeve. Zij keek er alles na; dan, sprekend op verwijttoon, wees zij
Grietje op een nog onopgemaakt bed, vuil goed dat in de kamer op de vloer slingerde,
of een pannetje waarin de randjes van derderlei eten nog zaten aangebakken. Zij
haalde de kinderen en waschte hun gezicht en handjes. Op de avond van den dag
dat Anne Imme er geweest was zei ze snel sprekend met vertrokken boos gezicht
dat zij zich schaamde voor dat meike omdat de kinders er zoo hadden ingestoken.
Andere keeren somde Vrouw Duinker tegen Jan op alles wat zij in zijn huishouden
niet in orde gevonden had, op aldoor verwijtende toon. En tegen haar man zei ze:
‘Ik heb 'et wel seid dat Jan d'r niks as verdriet van hewwe zou’. Ze zuchtte.
Jan praatte als hij thuis was druk tegen zijn kinderen, liefkoosde ze en gaf hun
bijnaampjes. Altijd kregen zij van hem hun zin. Maar wanneer hij, zwijgend, uit zijn
humeur was, sprong hij soms ineens op van zijn stoel als Leo of Corrie luid begon
te schreeuwen of kwaad te stampen; dan sloeg hij het kind om de ooren, of joeg
het met een stomp, zoodat het struikelde, de kamer uit.
Grietje zag haar kinderen verwend, geheel ongezeggelijk. Jan bedierf ze - zij
minachtte Jan.
De avond van die dag waarop Anne Imme naar Maria's Hoeve was geweest zaten
zij en Bet na 't koppie, toen Jannetje naar bed was, tegenover elkaar goed te
verstellen, en Anne Imme sprak door over Grietje. ‘En dan heb je d'r zoo'n last van’,
zei ze terwijl ze haar vriendin niet aanzag, ‘dat zoo iemand kienders het en jezelf
niet’.
De volgende morgen kwam in haar op: Leo en Corrie een dag te gast vragen....
dan hadden ze wat.... Bet, glimlachend opkijkend, vond het goed.
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Ze kwamen, zorgvuldig netjes aangekleed door Vrouw Duinker. Nadat Leo een
kwartier stil in een hoekje van de kamer was blijven zitten, begon hij naar het midden
van het vertrek toe op de grond te spelen met zijn
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zusjes, en uitte zich nu en dan vertrouwelijk tegen Jannetje die het spel bedisselde
- zoo wijs leek ze pratend tegen de kleine kinderen. Dan antwoordde hij, heelemaal
op zijn gemak, Bet of Anne Imme als ze hem wat vroegen, en vertelde er uit zichzelf
dingen bij. De meisjes gaven elkaar een oogblik: zoo kalm en met nadruk praatte
het ventje. De kleine Corrie, die nog maar losse woordjes zeggen kon, wou bazen
over haar broertje; ze rukte hem uit de handen wat zij hebben wou, en begon luid
te huilen als hij stijf vasthield.
In de namiddag kwam de grootmoeder. Corrie had zij op schoot, en het wangetje
van het kind drukte zij tegen haar gezicht aan: ‘mien skoatje’, zei ze - haar oogen
lachten. Jannetje ging achter haar stoel staan springen. Leo zat nu op de grond de
bladzijden van een prijscourant om te slaan, en praatte in zijn eentje over de plaatjes.
Vrouw Raven bleef bij de meisjes om een koppie. De drie vrouwen reikten mekaar
dingen toe, en gaven elkander aanwijzingen: ‘An Imme as jee Leo nou nog een
beker melk inskenke wil’. ‘Zel omoe nou es een endje brood veur uwe smeren
Jannetje? ja hé’, zei Vrouw Raven.
Anne Imme stootte achter Jannetje om Bet aan: ‘kiek nou es’. Ze lachte: 't ernstige
gezichtje van Leo kwam net boven de tafel uit: Bet had een voetkussen op een stoel
gelegd en hem daarop neergezet. Anne Imme hield Corrie op haar schoot: het kind
leunde met toevallende oogen tegen haar aan; ze dronk op 't overredend aandringen
een paar slokjes melk, weerde dan met haar handje af. Slapend werd ze in 't
wagentje getild, toen Jan met zijn moeder gekomen was om de twee te halen.
Anne Imme wou Jan vaker zien en spreken - ze hadden het die middag zoo aardig
samen gehad. ‘Wat zal het hinderen’, redeneerde zij tegen zichzelf, ‘hij is nou
getrouwd’.
Om de paar weken zocht zij hem op, alleen per fiets of te voet met Jannetje,
tusschen thee- en koppiestijd. Haar vertelde hij zijn toekomstplannen; zij wist van
tegenspoed in zijn bedrijf die hem hinderde. Als een van zijn kinderen ziek was zat
of ging hij zwijgend, met strak gezicht; aan Anne Imme alleen vertrouwde hij zijn
vrees toe. Vooral Corrie, naar 't scheen geestelijk niet achterlijk, was vaak
mankeerende, en bleef min.
Toen Anne Imme gemerkt had dat Leo en Corrie maar één bal bezaten en een
ark waaruit al de beesten weg waren - beide nog geschenken van Vrouw Raven ging zij hun de volgende week een blokkendoos brengen. In de keuken van Maria's
Hoeve zat zij, aan de tafel tegenover Grietje, met Corrie op schoot, en bouwde een
kasteel; Leo, die nu niet meer verlegen voor haar was, stond op een stoof naast
haar schoot ernaar te kijken. Toen Jan binnenkwam sloeg hij lachend-verbaasd
opkijkend zijn handen in elkaar. ‘Nou nou, krigge de alikruke zoomaar een bouwdoos
cadeau.’
‘Je ken toch van heulie niet eischen dat ze altoos maar zoet bennen as ze niks
gien speulgoed hewwen,’ zei Anne Imme, voelend een brok in haar keel.
‘Hewwe ze dan niks?’ vroeg Jan, verwonderd opziend.
‘Niks aars as deuze stukkende bal’, zei Anne Imme, 't ding dat een eind verder
op de tafel lag oppakkend en aan Jan zien latend.
‘Dan mag Leo met mij es mee na de mart en bee jou in de winkel wat moois
uutzoeken’, riep Jan, pakte zijn zoontje en gaf hem een zoen.
Een andere keer zat hij, toen Anne Imme onder theetijd kwam, voor hij weer aan
't werk ging even David Copperfield uit te lezen, en vertelde haar, onder de indruk,
wat van de inhoud. Anne Imme wou dadelijk ook lezen wat hij mooi vond, en vroeg
of zij 't boek mee naar huis nemen mocht. Maar zij kreeg het nooit uit. Want overdag
had zij haar werk, en in de namiddag speelde zij met Jannetje of liet haar woordjes
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lezen uit de krant - als het kind tegen haar praten wilde of door haar worden
beziggehouden wou zij het nooit afstooten - dan bleef Jannetje niet van haar houden.
En wanneer, als 't meisje naar bed was, er iemand kwam en in de kamer zitten
bleef, dan liet Anne Imme wel eens eerst Bet tegen de gast praten - maar soms van
haar boek opziende maakte zij ook een opmerking, of een tijdje niet lezend luisterde
zij. Eindelijk deed zij haar boek maar dicht - ze begon toch telkens weer dezelfde
zin te lezen - nam een breikous, een haakblok of verstelwerkje, en praatte,
handwerkend, mee.
Op een mooie Augustusmiddag stond Vrouw Vlaming in de deur van haar winkel.
Verder de Weverstraat in viel zon door de omhoog aan beide kanten afgesnoeide
bladermuur voor de huizen, boven de lindenstammen op een rij; daarvandaan
kwamen een paar meisjes naast elkaar aanslenteren in lichte Zondagsche jurken,
't haar hangend op de rug. Bij Vlaming in de buurt, in het zonnige gedeelte van de
straat, riepen, niet doorgaand met hun spel, van elkaar wegloopend, kinderen met
schoone witte schorten voor lijzig verwijtwoorden tegen elkander. Vrouw Vlaming
zag Anne Imme Knol aankomen met Jannetje hangend aan haar arm. Op de stoep
van Vrouw Raven's huis stond even Anne Imme stil, en knikte opgewekt: ‘dag Vrouw
Vlame’. Jannetje sprong op 't burenstoepje, trok springend haar oudtante aan de
hand: ‘dag tante Marrie, dag tante Marrie’. Dan holde ze achter Anne Imme haar
grootmoeders huis in. En net verscheen in haar deur bovenaan het hooge stoepje,
de donkere gang achter haar magere slordige zwartige figuur, Antje Henkes, Marrie's
overbuurvrouw. De beide vrouwen keken tegelijk elkander aan.
‘Is ze deer weer ingaan?’ vroeg Antje met schelle over de kleine straatgeluiden
heen klinkende stem.
‘Nou mensch as Jan Duunker deer ok te gast is’. Marriebuur gooide met uitdrukking
van spot op 't gezicht haar hoofd opzij; met breede mond lachte zij door.
Vrouw Raven's deur ging open: allemaal kwamen ze op straat, stonden daar op
elkaar te wachten: Jan en Grietje, Jannetje en Leo, en Anne Imme. Vrouw Raven
bleef thuis. In de deur, met haar schort voor, trok ze even pratend tegen de kinderen
op haar hurken zittend hun kleeren recht.
Jan Duinker en zijn vrouw zouden met de twee naar de Aanplanting wandelen.
Anne Imme begon handen te geven tot afscheid.
‘Dag Jan, dag Grietje, nou dag Jannetje, dag lief, veul genoegen.’ Zij kuste 't
meisje. ‘Dag Leo, geef tante maar een soen’.
In hun deuren hadden Marrie en Antje zich wat gedraaid; nu keken ze allebei
naar 't groepje, Vrouw Vlaming achteroverleunend tegen de deurpost, Antje
voorovergebogen, inspannend haar slechte oogen.
Jan had zin in het uitstapje. ‘Gaan ok mee An Imme’, animeerde hij.
‘Och....’ Overvallen, begon ze met woorden van afslaan en weifeling, bedacht
dan: waarom ook niet?
‘Hè ja tante’, juichte Jannetje. Dan, met het hoofd wat opzij Anne Imme aankijkend,
het mondje wat vooruitgestoken, vleide ze: ‘toe....’
Anne Imme, even trots voelend omdat het kind zoo op haar gezelschap gesteld
was, had al besloten om mee te gaan.
‘As Grietje 't ok goed fient’, zei ze opgewekt.
‘Jajet Grietje fiend-et best’.
Het troepje drentelde de Weverstraat door, om even aan Bet te gaan zeggen dat
Anne Imme niet thuis kwam. Toen ze door de bocht niet meer te zien waren keerden
tegelijk Vrouw Vlaming en Antje Henkes zich naar mekaar in hun deuren; hun blikken
troffen elkander.
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de straatgeluiden heen klinkende stem van Antje.
De grijs-stoffige Westerweg op ging het troepje van vijf, dan na een poos een voor
een over een hek rechts, met een steen tot opstap ervoor. Zij liepen een duidelijk
zich wijzend pad over de landen, langs de hofstede Akenbuurt; ver voor hen in een
boog de duinen in heel-dun-wazige zomernevel. Jannetje holde telkens vooruit,
soms ook heele einden opzij naar een hoek van het land; dan moest ze langs de
tuinwal terug draven als de volwassenen bij dam of vlonder stonden te roepen en
te wenken. Anne Imme liep met Leo aan de hand. Jan sprak met haar over het gras
op de landerijen; ze hadden het er samen over aan wie dit of dat stuk ook weer
hoorde. Ondertusschen volgde Anne Imme met de oogen Jannetje, riep af en toe
een waarschuwing: ‘Niet op dat land gaan Jannetje, lief, deer loopt een kwaje ram’,
of ‘denk om die sloot deer’.
Zij moesten links af, over een vlondertje; dan over een paar vrij dorre weilanden
heen kwamen zij aan het begin van de heide-beplanting. Nu ging een lange rechte
weg door een kunstmatig gevormd bosch met dicht opeengezette lage coniferen;
dor waren de takken onderaan, in 't duister. Droge hei was nu bijna geheel in de
grond getrapt; glad werden de schoenen als men liep langs de randen van de weg,
aan weerszijden van het diepe wagenspoor.
Grietje kwam alleen achteraan. Jan had op de grond gestampt toen ze zei dat híj
met de kinders naar de dennen kon gaan, als zij maar niet meehoefde. Verdomd
zij wou nooit waar hij aardigheid in had.
Anne Imme voelde zich wat bezwaard, omdat Jan maar zoo doorstapte, terwijl
Grietje hen niet bij scheen te kunnen houden en zoo bleek zag. Rechts ging tusschen
de coniferen een weg opzij; daar stond Anne Imme stil. ‘Wille-we hier effies sitte
gaan?’
‘Best’, zei Jan. Hij en Grietje lieten zich neer; Anne Imme had zich omgekeerd en
stond de kinderen te roepen die met hun tweeën getreuzeld hadden en nu een heel
stuk achteraan kwamen loopen. ‘Jannetje en Leo! kom! we zelle-n-effies uutruste’.
Leo stond telkens stil; dan trok Jannetje hem aan de hand: ‘Leo kom nou’. 't Kind
wou koppig niet van zijn plaats: Jannetje begon te stampvoeten. In een paar snelle
stappen was Anne Imme bij de kinderen.
‘Leo is zoo stout’, pruilde Jannetje.
‘Leo zel moed weze’, zei Anne Imme op opgewekte toon. Ze voelde spijt omdat
zij het laatste stuk van de weg, denkend aan Grietje en rusten, niet op de kinderen
gelet had. 't Kwam in haar op dat Jan, die maar doorstapte, ook wel aan zijn zoontje
had kunnen denken. Dit was haar pijnlijk - zij kon het zich niet ontgeven. Nu droeg
zij het kind naar de rustplaats, en zette hem neer tusschen zijn vader en moeder.
‘'t Kiend is moed’, zei ze tegen Jan.
‘Wee zelle him aans om beurte drage, ok Leo’, zei Jan vroolijk-lachend; 't kind
even optillend gaf hij het verscheidene kussen achtereen. Anne Imme was weer
opgewekt.
‘'t Is maolle leu d'r doen om zoo'n klein kiend oppe wandel mee te neme’, zei
Grietje in minachting voor Jan.
Anne Imme moest zich een paar keer verplaatsen op de ruig-ongelijke grond eer
zij heelemaal naar haar zin lag: leunend met haar elleboog op haar rondom haar
uitgespreide rok, om daar haar schoone blouse niet vuil te maken. Jannetje lag plat
achterover op de grond, met de handen onder het hoofd, haar knietjes recht naast
elkaar omhoog.
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‘Oe Jannetje ik ken je broek sien’, zei Anne Imme met plaag-intonatie. Zij deed
geen moeite om Jannetje van houding te laten veranderen, bleef geleund op haar
elleboog. ‘Wat ruukt die hei heerlijk hé’,
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zei ze met een zucht tegen Jan. Leo plukte een heitakje, en zat even stil tegen
zichzelf te praten over de mooie bloemetjes. Toen gooide hij 't weg, en begon te
drenzen.
Anne Imme, gezakt in haar gemakkelijke houding, overwoog een kort poosje of
zij naar hem toe zou gaan en hem zoet houden. Toen Jan noch Grietje iets deden
richtte zij zich ineens op; zoo gauw mogelijk zát zij weer, bij hem op de grond.
‘Kiek es Leo, wee gane een mooi boeketje veur zussie make’. Zij nam het heitakje
dat Leo had weggesmeten, en keek rond naar andere bloemetjes.
‘Nee’, drein-huilde Leo: ‘Ik wil niet’. Hij duwde haar hand met het heitakje weg,
begon dan hard blèrend te schreien.
‘Zel je stil weze’, zei hard Grietje. ‘Allo, zoet zijn’. Zij keek hem boos aan, en
schudde hem bij de schouders - het kind stond rechtop, stampte met zijn voet, en
gierde, met rood vertrokken gezicht: ‘Nare moeder! Akelige moeder!’ Grietje vloog
hem aan. ‘Ellendig kiend! ik zel je vermoorde!’ Zij gooide het jongetje op de grond,
sloeg hem in zijn gezicht - Anne Imme had haar bij de schouders gepakt, trok haar
omhoog - dan stond zij tegenover Grietje, doodsbleek, trillend op haar beenen. Jan
had Leo opgenomen: het kind schreeuwde en sloeg van zich af. ‘Skaam je toch’,
zei hij tegen Grietje.
‘Ik gaan na huus’, stamelde Anne Imme. ‘Kom Jannetje’. Hijgend ging zij in
beweging, haar knieën knikten nog. Jannetje's arm had ze ruw door de hare
getrokken; heelemaal stil liep het meisje naast haar.
Grietje begon luid te huilen - Leo had haar uitgescholden.
Zij gingen de weg weer terug. Alleen Jan praatte telkens
opgeruimd-vriendelijk-inlichtend tegen zijn, nu hij gedragen werd, tevreden zoontje.
Hij bleef goedgehumeurd, niet achtend het niet willen spreken van de anderen.
Anne Imme sprak niet de heele afstand over, ziende Grietje die haar kind aanvloog
- onverzoenlijk.

VI.
Die winter werd op haar beurt Bet lid van de Rederijkerskamer. In het laatste jaar
had Gerardus Vlaming weer een paar maal geprobeerd, met prentbriefkaarten
waarop hij in vriendelijk-aansporende woorden een kaart terug verzocht, de
vriendschapsverhouding hersteld te krijgen. ‘An Imme wie denk je dat mee een
ansicht stuurd het?’ zei Bet de eerste keer met lachend gezicht tegen haar vriendin.
Anne Imme raadde: een buurman met wie men Bet wel eens plaagde - gaf het toen
op. ‘Gerardus!’ uitte Bet met lachende oogen en mond het niet verwachte - en Anne
Imme die dacht dat het heelemaal uit was zei: ‘hé’, verbaasd.
Bet was alleen in huis toen zij voor de derde maal een briefkaart van Gerardus
ontving. Lang achtereen stil zittend te naaien zag zij die jongen die trouw haar
zoeken bleef - zij had hem indertijd scherp bedankt, zonder meedoogen toen hij in
antwoord daarop haar verzocht het besluit terug te nemen en toch wel met hem uit
te gaan. ‘Die stakker - laat ik hem nog es een ansicht sturen’, dacht zij. Dat was een
paar dagen voordat de bijeenkomsten van de Rederijkerskamer begonnen.
Geregeld na een repetitie bracht nu Gerardus Bet naar huis; meestal deden ze
samen nog een paar burgjes. Anne Imme hoorde hen voorbij komen: hun stappen,
en Bets bekende heldere hooge stem, langs haar zijraam. Zij wachtte
luisterend-even-verstard in haar houding - de winkelschel ging niet.... ze waren weer
voorbij, deden zeker nog een rondje.
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Gerardus was bij hem thuis de eenige geweest die zich schaamde omdat het
gezin overal in de schuld stak. Veel keeren 's avonds in bed nam hij zich voor om
van nu af aan hard te werken, voor zichzelf zoo weinig mogelijk uit te geven, en
precies van ontvangsten en uitgaven boek te houden - en dat hield hij een paar
dagen vol,
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soms verscheidene dagen.... Maar vader, moeder en Biem leefden uit het laadje,
zagen niet wat hij wou en deed - zij lachten en maakten gekheid, zich om
schuldeischers niet bekommerend - en Gerardus deed weer een tijdlang mee.
Andere jongens hadden tegen Biem opgekeken: hij schetterde, trakteerde royaal.
Gerardus deed dan zijn best om ook indruk te maken; hem behandelden ze vaak
met geringschatting. Maar nu was Biem getrouwd, en dreef met zijn vrouw, die de
kas hield, de kruidenierszaak op de Steenen Plaats van zijn tegenwoordig
rentenierende schoonvader. De jongste zoon voerde een hooger woord in huis, de
vader luisterde meer naar hem.
Bet voelde zich gelukkig nu het tusschen haar en Gerardus weer aan was. Samen
spraken zij over hun liefde, over liefde en echt; Gerardus vertelde veel uit zijn jeugd
tusschen zijn ouders-en-broer. Driftig maakte hij zich telkens over zijn moeders
verkeerde invloed op Biem en hem; of hij haalde spotlachend op staaltjes van haar
verkwisting en zucht tot opschik.
Intusschen was Bet die winter heel dikwijls stil - zij knikte dan alleen als Anne
Imme wat zei. Soms zuchtte zij 't uit, Anne Imme aanziende: ‘Ik sien d'r zoo teugen
op om Vrouw Vlame tot skoonmoeder te kriggen - en deer dan zeker bee heulie in
de achterkamer te moeten huzen’.
Dan praatte Anne Imme bemoedigend. Bet had haar eens verteld dat een kennis
van Gerardus hem aangeraden had om met geleend geld de zaak van zijn vader
over te nemen, en dan de oudelui apart te laten wonen; daar Vlaming toch altijd
naar zijn land aan 't Koogerend ging om daar te werken zou hij best naar die kant
van Den Burg verhuizen willen. Anne Imme zag tegen die gedragslijn geen een
bezwaar; zij begreep niet waarom Gerardus niet dadelijk zoo deed, en praatte
opgewekt tegen Bet over de voordeelen.
Ten slotte werd in 't eind van de winter de verloving officieel. Keyser kwam met
de oudelui Vlaming het zakelijke bespreken; Anne Imme voelde zich wat ontnuchterd
toen zij hoorde dat de bijeenkomst vreedzaam verloopen was. De Vlamings vonden
de plannen van hun zoon erg best: zij wilden wel uit de winkel vandaan.
Wanneer Anne Imme 's morgens of 's middags huishoudwerk deed of zat te naaien,
terwijl het stil was in huis - Bet soms naar de Vlamings, of naar haar eigen familie
- dan viel haar in: straks komt Jannetje uit school. Ze keek naar de klok; wachtte,
opgewekter, dat moment. Dadelijk in de kamer staande deed het kind
hijgendsprekend een verhaal: ‘oe tante en toen seit Marrie Zeuë zoomaar....’
Jannetje kwam dikwijls heel laat; dan was zij lang op straat blijven spelen, wat zij
niet mocht, en Anne Imme of Bet gingen haar ten slotte om Den Burg loopen zoeken.
's Avonds vroeg in de winkel een klant of ze Jannetje nog gauw hadden gevonden,
en Bet vertelde ervan. ‘Ja 't is een bengel - zee bluuft na skool met die kienders
speulen en wee wíllen het niet hewwe - hier op de plaas magge ze komme, maar
wat leert zok jacht op street mekander veur goeds - je mot Jannetje hooren vloeken:
donder en bliksem zeit ze, en dan de kamer uut, hardloopies man - ze weet wel dat
ze het niet doen mag, zoo'n duvel’.
Anne Imme haalde dikwijls het kind af, en verzocht dat een paar keer aan Bet maar wanneer die een middag van huis was kon zij de winkel niet in de steek laten,
en het gebeurde ook wel dat Bet om die tijd een klant te woord stond die niet
besluiten kon of een praatje rekte, terwijl Anne Imme in de woonkamer zat tegenover
een reiziger of iemand die op bezoek kwam.
Een of twee keer was Jannetje uit school mee naar huis gegaan met de vervuilde
diefachtige kinderen van Rempie Goddeloos - de man heette anders, maar werd
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Anne Imme terwijl zij Jannetje's mantel dicht maakte: ‘Jannetje zal je dan niet meer
met die kienders mee na huus gaan? belooft uwe dat dan an tante lief?’ ‘Ja tante’,
zei Jannetje. ‘Zel je 't heusch niet doen?’ ‘Heusch niet tante’. Huilend kwam Jannetje
om half vijf thuis aan de hand van Bet die haar weer was gaan zoeken. Bet had
haar gevonden op een stoepje tusschen de vieze kinderen zittend, en ze was bang
voor de boosheid van tante Anne Imme.
Anne Imme sprak snel achtereen, boos, tegen Jannetje. ‘Je bent heel stout hoor
dat uwe toch met die kienders mee gaat as uwe beloofd heb om het niet te doen.
En Jannetje, as je 't weer doet mag je een Sundag niet na Marrie Zeuë op jarigheid’.
Bet en Anne Imme keken elkander aan, toen het kind de volgende ochtend een
paar minuten na 't uitgaan van de school de kamer in kwam en tegenover de twee
aan tafel met haar pop ging zitten spelen. Donderdag haalde Anne Imme haar af.
Maar Vrijdagmiddag na schooltijd zag Bet terwijl zij in de winkel bezig was Jannetje
met de twee dochtertjes van Rempie Goddeloos voorbijgaan - gauw keek het kind
terzij naar het huis. Bet leunde even lachende tegen de toonbank aan - dan liep zij
de straat op, was met een paar stappen bij de kinderen, pakte Jannetje aan de hand
en nam haar mee in huis.
‘Tante mag ik nou morgen wel bee Marrie Zeuë op jarigheid? hè toe’, zei Jannetje
Zaterdagavond, voordat zij naar bed ging, op Anne Imme's schoot geklommen; met
het hoofdje schuin keek zij haar pleegmoeder aan. Anne Imme, klaar met het
Zaterdagsche werk, voelde zich opgewekt; grapjes zei ze tegen Bet en Gerardus.
Die stoutheid van Jannetje had ze veel te zwaar opgenomen.. zoo'n klein kind....
Ze wou het meisje het pleziertje morgen gunnen: die éene keer.... Dan dacht zij:
als ik nou toegeef heeft ze een volgende keer geen ontzag voor mij.
‘Nee Jannetje’, zei ze, ‘je mag niet’. Zij bleef rustig terwijl ze het kind zag schreien.
Wanneer Anne Imme, in de kamer op Jannetje lettend, zag dat zij zich verveelde,
ging ze iets zitten bedenken waarmee het kind zich bezig houden kon. ‘Jannetje
nou zal tante uwes jurk afmaken en dan poelekt Jannetje aan het paardeleidsel dan laten we omoe vaneevend zien hoe vort as je d'r mee opskoten bent. Kom maar
naast tante zitten’. Als Jannetje, terwijl de twee vrouwen werkten, overal aan zat
waar zij niet aankomen mocht, dan lokte Anne Imme haar naar zich toe: ‘Kom
Jannetje, dan zal tante je een verhaaltje vertellen’. Zij kende er maar weinig: de
sprookjes van Klein Duimpje, Sneeuwwitje, Asschepoetster en Doornroosje - toen
zocht zij of ze zich vertelsels uit kinderboeken herinnerde, of werkelijk gebeurde
dingen - avonturen van haar vader op zijn reizen met het vaartuig, grappig gedoe
van jonge katjes of biggen - die het meisje aardig zou vinden om te hooren. Toen
zij, heel gauw, niets meer vinden kon, vroeg zij Jannetje of zij nog eens van
Sneeuwwitje wou vertellen; en het kind was weer zoolang zoet.
Of Anne Imme en Bet bedachten iets zoo, dat zij terwijl zij Jannetje bezighielden
zelf op hun stoel konden blijven zitten naaien. Bet fluisterde met Jannetje: ze moest
een leeuw uit het prentenboek nateekenen en dat als 't af was aan tante Anne Imme
laten kijken - maar tante mocht vooral niet zien wat Jannetje deed. Anne Imme keek
met gewoon gezicht op haar naaiwerk.
't Kind zat aan de derde kant van de tafel te teekenen, bedekkend het papier met
haar linkerhand - toen ze half klaar was kwam zij de teekening aan Bet laten zien,
schuins naar Anne Imme kijkend. ‘Tante Bet wat doet Jannetje toch?’ vroeg Anne
Imme.
In de loop van de dag, vooral 's avonds, kwamen er vaak buren of kennissen bij de
twee vriendinnen in de kamer en bleven er zitten of bij de tafel staan praten. Gerardus
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was er dan ook. Wanneer men na druk gesprek en lachen zweeg, zei Anne Imme
weer iets over hetzelfde - zij wou dat de pret voortduurde.
Dagen voelde zij zich vroolijk, onbezorgd. Zij had Bet en Jannetje.... veel
menschen, gezelligheid.... De tijd dat alles zoo wezen zou wist zij beperkt nu - 't
volgend jaar ging Bet trouwen. Soms zag zij die gebeurtenis, als een eindpunt. Over
wat dan komen moest maakte zij zich nog geen zorgen.
Wanneer Vrouw Vlaming kwam liet zij die praten, en luisterde; haast elke keer
hoorde zij van haar een nieuwtje. Dat vertelde zij, vol er van, als zij met een ander
te praten zat, ineens zonder aanleiding. Bet had het er met anderen over dat Vrouw
Vlaming niet te vertrouwen was - Anne Imme zweeg, kwam er niet voor uit dat zij
met die vrouw graag sprak.
Soms, wanneer Anne Imme rustig alleen aan naaiwerk zat dat goed opschoot, en
opgewekt werd, zag ze: zooveel aardige menschen kende zij. Bet - goedgehumeurd,
aanhoorend haar gepraat en antwoordend terwijl zij zelf van iets last had. Vrouw
Raven was zoo gastvrij - telkens bedacht zij indertijd voor Grietje: en dan moet An
Imme ankommende week nog maar es bee ons om een theetje....
Jan was ook zoo aardig tegen haar geweest, die twee zomers toen zij met hem
uit was.
Ze had onthouden alle woorden van waardeering die menschen tegen haar hadden
gezegd - dat had haar dan verrast, want zij had niet vermoed dat die menschen aan
haar dachten, vriendelijk dachten.
Haar vader was altijd slechtgehumeurd, maar voordat hij, toen zij zestien jaar oud
was, rusten ging, was hij het grootste deel van de tijd met het vaartuig weg. Dan
hadden moeder en zij rustige dagen; moeder vertelde veel uit haar vroolijke jeugd,
haar oogen schitterden dan en ze praatte opgewekt achtereen door. En dikwijls
hadden ze samen zoo gelachen - als moeder vertelde van malle dingen die
menschen hadden gezegd en gedaan.
In die tijd al soms, wanneer aan Anne Imme in een gesprek over een ander dat
zij aanhoorde ineens het leven van zoo iemand werd geopenbaard: altijd sjouwen
zonder eenige vreugde.... gebrek.... thuis niets dan razen, slaan - werd zij een
moment beschaamd omdat zij soms zichzelf zoo allerbeklagenswaardigst voelen
kon.
Want voor haar geen armoede, te hard sloven. En haar vader was niet slecht.
Om dingen die goed bedoeld waren stoof hij op - maar hij had haar nooit iets
onthouden dat hij in haar belang haar geven kon. Hij was het die haar de Fransche
school nog had laten afloopen, terwijl haar moeder als vanzelfsprekend aangenomen
had dat zij op haar twaalfde jaar thuiskomen zou. Als hij merkte dat zij iets graag
wou verzette hij zich niet, en hij was dikwijls gul. Zij wist nu dat hij in die jaren, waarin
zij telkens scherp tegen hem uitviel omdat zij om zijn gebreken het land aan hem
had, met zorg zijn bezit had beheerd, denkend aan haar belang.
Nu vertelde Jan Duinker soms dingen die hij in zijn jeugd ervaren had aan zijn
zoontje - hoe hij een keer naar 't Horntje voor nachies gestuurd was, en de heele
dag maar met zijn twee groote neven in een roeibootje op zee rondscharrelde.
Telkens als hij een bepaald tuintje in Den Burg voorbij kwam dacht hij er weer aan
hoe hij en Reyer Keyser daar indertijd al de kruisbessen hadden weggestolen. Tegen
Anne Imme sprak hij dikwijls van de moeilijke jaren die zijn ouders hadden
doorgemaakt op hun voorlaatste boerenplaats: een zuster van hem was daar aan
de typhus gestorven, vader een half jaar ziek, en in die tijd net aangesproken voor
een borgstelling.
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toen hij met Anne Imme was uit geweest - in haar had hij zijn aanstaande vrouw
gezien. Maar daarover sprak hij nooit tegen iemand.
Toen de lammerenmarkten begonnen waren kwam hij weer, nu zoo goed als elke
week, bij de vriendinnen een kopje koffie drinken. Meestal zat Gerardus er ook, en
dan was Jan niet druk.
Op een keer toen hij en Anne Imme samen alleen waren - Bet was bij de Vlamings
- had Jan het erover dat hij het volgende jaar een grootere boerenplaats wou huren.
Dat vond hij beter voor de kinderen - voor Leo, als die zou willen leeren. Leo was
een erg vlug jongetje: als hijzelf heelemaal was vergeten dat hij hem iets had verteld,
had Leo het onthouden. Hij kon in zijn eentje lange verhalen zitten doen die hij zelf
prakkezeerde.
Anne Imme luisterde naar hem. Hij had zijn kind begrepen - wat een goede beste
man was hij.
Jan bleef lang zitten. Die dag zong Anne Imme telkens, en lachte bij zichzelf. Zij
dacht weer aan liefde.... van Jan....
Op een avond was Cathrien Lap een poosje bij de vriendinnen binnen gebleven,
en Bet bracht haar naar huis. ‘Jane Eelman zei lest teuge mee’, vertelde Cathrien,
‘dat ze praten dat An Imme het houdt met Jan Duunker’.
‘Deer is niks van weer’, zei Bet. ‘Ik fiend-et skandalig dat ze 't zegge durven’. Ze
herhaalde nog een paar keer: ‘Ik fiend et skandalig’.
De eerste dagen dacht zij, stil, aan niets dan aan het lasterpraatje. Tegen Anne
Imme sprak zij er niet van, ‘Nou meid wees wiezer, trek het je niet zoo an’, zei
Gerardus ten laatste toen zij er weer tegen hem over begon: ‘Och och....’
Nadat zij zich lange tijd onregelmatig en haast alleen met melkkost had gevoed,
had Grietje een maagkwaal gekregen - haar pijn en tegenzin in eten waren nu niet
meer zenuwverschijnselen alleen.
Sinds zij in 't eind van de afgeloopen winter weer zwanger was geworden
schrokken de menschen van haar uiterlijk. Haar gezicht was langgerekt, grauw,
diepe gleuven had zij in de wangen, groot leek haar neus, en haar oogen waaronder
zwarte kringen lagen. Naar de smalheid van haar hals, haar heele lichaam, bleef
men kijken. Vrouw Duinker zei er nu niets van wanneer Grietje weken achtereen
dagelijks dezelfde vuile japon aantrok.
Het huis werd nu netjes gehouden, en de kinderen zagen er frisch uit. Toen Vrouw
Raven op een avond dat zij op Maria's Hoeve zat hoorde dat Grietje weer een kleintje
verwachtte, had zij met een knik tegen haar dochter gezegd: ‘Grietje dan nam ik
nou Marie Bruin veur meid - zee ken 't met heur moeder niet fienden, ze zal graag
weg willen - en 't is een keurig meike, skoon en erg gewillig - dan heb uwe je niet
moed te maken, daar uwe zoo zwak bent, en as dut er nou nog bee komt - nou is
't niet mooi’. Ze knikte weer.
Zoo kwam Marie Bruin, Vrouw Raven's overbuurmeisje, op Maria's Hoeve. Zij
was zindelijk en heel ijverig, en gek op kinderen. Leo en Corrie werden op geregelde
tijden naar bed gebracht, en goed gewasschen en gekamd; hun gezichtjes glommen
nu, Leo had een aardig blond krullekopje. ‘Wat een beelderig kiend is 't nou’, zei
Bet Keyser tegen Marie toen zij op een keer kwam en 't ventje zag.
Grietje ging elke avond vroeg naar bed omdat zij moe was; in de laatste tijd sliep
zij weer redelijk. Een paar maal toen Marie Bruin, bezig aan haar werk, vlug de
woonkamer inkwam om iets te halen, zag zij op de grond iemand - het was Grietje
- die hief het hoofd, ze had met haar gezicht op een kussen gelegen en haar eene
wang was rood. ‘Ik ben effies op de grond legge gaan, ik was zoo moed’, zei ze.
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ze zou die dag maar niets eten. 's Middags zaten Jan, Vrouw Raven en Marie Bruin
in de keuken; Leo en Corrie speelden op het erf. Grietje had zich gekleed in de
bedstee gelegd, omdat zij zoo moe was: met het gezicht naar de wand sluimerde
zij.
Iemand draaide aan de kruk van de voordeur die vast was; Vrouw Vlaming ging
opendoen. Melia Peper stond tegenover haar, groot, dik; ze stapte naar binnen,
glimlachend. ‘Ik ben an De Burg op heden, ik docht nou moet ik Grietje es opzoeken
- zokke ouwe kennissen’.
‘Nou dat denk ik ok’, zei Vrouw Raven knikkend, met opgeruimd-kijkende oogen,
‘komt uwe d'r in’. Melia stapte naar binnen; Vrouw Raven deed de voordeur dicht.
‘Nou mot uwe weten’, zei ze terwijl haar oogjes lichtten, ‘Grietje leit effies - daar ze
weer een kleintje te wachten is, nou is ze wat moed. Wil uwe maar in de keuken
gaan Melia, deer benne Jan en Marie Bruin ok - Grietje het Marie Bruin veur hulp
omdat het heur wat sweer wier. Ik gaan Grietje zeggen dat uwe d'r is - misskien
sleept ze nou, maar uwe bluuft toch zeker nog wat’.
Grietje raakte wakker toen Vrouw Raven de kamerdeur opendeed. ‘Wie is deer?
- hè ik was net in sleep foallen en nou maakt uwe me wakker’, zei ze kwalijk nemend.
‘Grietje wie denkt uwe dat er is? Melia!’
Maar Grietje voelde antipathie tegen die vrouw. ‘Nou ja ik mot eerst wat sleepen,
ik ben zoo moed’.
Na een half uur kwam Jan. ‘Grietje verdom jee het om in de keuken te kommen’.
Grietje kwam uit het bed - Jan was weer naar de keuken. Toen zij stond voelde
ze haar maagpijn heviger. Zij ging op een stoel zitten, en zoo bleef ze een vijf
minuten, voor zich uit ziend en zich niet bewegend. Dan wou zij naar de keuken
gaan en stond op, deed een paar stappen - zij voelde haar hoofd koud worden, hard
suisde het in haar ooren.... Melia die opgewekt glimlachend naar Grietje kijken kwam
zag nog het groenbleek gezicht en de oogen - Grietje stortte neer van het afstapje
naar de gang.
De morgen van diezelfde Zondag had Anne Imme naar de kerk willen gaan.
Vochtig-zwoel weer was het die Zaterdag, geen zon. Anne Imme voelde aldoor
een onrust - terwijl zij tegen Bet over huishouddingen praatte was haar keel
toegeklemd. Zij kon aan haar werk niet blijven, en ging de straat op. Terwijl zij
voortliep de Binnenburg door, dan de Parkstraat, en door de Weverstraat terug,
voelde zij haar begeerte, bevrediging van haar begeerte wou ze - voortgejaagd en
angstig.
's Avonds herinnerde zij zich haar voornemen om morgen naar de kerk te gaan
- ‘zoo kan ik toch niet in de kerk kommen’, dacht zij dadelijk.
Zij was alleen. Jannetje sliep, Bet was met Gerardus naar Biem en zijn vrouw,
die een kind hadden gekregen. Anne Imme begon aan naaiwerk, maar moest het
weer wegbergen - werkeloos zat ze en dacht.... Dan kwam het met gekreun over
haar lippen: ‘o God help mij’.
Dadelijk toen Anne Imme de volgende morgen opstond voelde zij pijn in haar rug.
Zij dacht er niet meer over om naar de kerk te gaan. Nu kon zij vanochtend een stuk
opschieten aan het mutsje dat zij voor het pasgeboren jongste kind van Cathrien
Lap aan 't haken was.
Maar, nadat zij met Bet wat noodzakelijke bezigheden verricht had, voelde zij
geen lust in 't haakwerk. Wat zou zij nu doen? lezen? - alles leek haar vervelend.
Ze bleef werkeloos zitten, geleund in 't makkelijke stoeltje dat zij indertijd met
ringrijden gewonnen had.
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In de loop van de dag werd Anne Imme's rugpijn al erger, en koud was zij soms
in haar gezicht. Bet zou met haar verloofde per fiets in de Polder Eierland familie
van Gerardus gaan opzoeken, die kennis met haar wenschte te maken. Toen Anne
Imme
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telkens over haar rugpijn en vermoeidheid sprak, zei Bet: ‘Ja, ik soo wel bee je
thuusbluve willen, maar daar heulie d'r op rekend hewwe - en dan moet ik Gerardus
allien gaan laten....’
Verschrikt omdat Bet door haar praten eraan dacht om voor haar thuis te blijven
betoogde Anne Imme met veel woorden snel achtereen: o nee zoo erg was 't
heelemaal niet, ze was niet ziek, enkel moe, ze zou maar wat kalm zitten blijven,
nee Bet moest natuurlijk gaan, alles was nou afgesproken....
‘Nou dan gane wee maar’, zei die middag Bet zich omwendend tegen Anne Imme,
terwijl haar vrijer vóor haar naar de winkeldeur liep, ‘zie je daar Gerardus d'r nou
op rekend het....’
Jannetje was bij Vrouw Raven te gast, en Anne Imme dacht: ‘goed dat Jannetje
weg is, nou kan ik vanmiddag rustig zitten.’ Behalve een paar keer iemand helpen
die in de winkel kwam deed zij die middag niets. En morgenochtend moest zij naar
De Koog voor een boodschap in verband met haar zaak - zij begreep niet hoe zij
dat zou kunnen.
Doch Maandagochtend was Anne Imme's rugpijn weg. Zij reed heen, opgewekt in
't prachtige weer. Stil leek het als zij, het grootste deel van de weg, voor de wind
reed - dan, wanneer zij een van de scherpe bochten was omgezwenkt, woei
verrassend een staag koeltje haar aan van terzij, dreef haar rokken de andere kant
op.
Anne Imme reed de wijdte in tusschen de ver zich uitstrekkende jong-groene
landen die lagen in de zon, fleurig schitterend - al zorgeloozer ging zij zich voelen.
Ze gleed voorbij de huizen met de roode daken, de frisch-groen liggende landen,
even-ritselendbewegend riet in slooten - alles nam zij in zich op, en genoot ervan.
Bij een logementhouder aan De Koog moest ze zijn. Zij deed er haar boodschap
- er kwam een gesprek: de man vertelde over zijn werk, over de gezondheid van
zijn vrouw. Anne Imme antwoordde dadelijk op vroolijke toon, en bracht door haar
vragen en opmerkingen de man tot doorpraten. Toen zij weer buiten stond wou ze
naar het strand. Zij sjouwde haar fiets langs het Koogerslag; ernaast stapte zij over
de droge hei waarmee het mulle zandpand was belegd sinds het badhotel er stond.
Aan het strand gekomen keek ze even naar de zee - zij kon niet blijven staan, nog
niets moe - weer op haar fiets ging ze zitten, en reed naar de Slufter.
Daar was zij nog nooit geweest. En terwijl ze langs de zee reed, daarheen, voelde
zij alsof zij de wereld uitrijden wou - haar gezicht lachte, en ze zong een paar regels.
Ze was er al. Ze reed een stuk de heel-wijd-uitgestrekte zandvlakte op; ver terug
weken de duinen. Wat achteroverhellend op haar fiets, met één hand aan 't stuur,
trapte Anne Imme maar door - telkens opgestoven hoopjes zand waar doorheen
het zwaar rijden was - zij voelde 't even, gaf er niet om, reed door. Dan kwam zij
dichtbij een geul naar zee stroomend water - en meteen was ze van haar rijwiel af,
stond daar, en zag rond.
Dit was een heel verlaten zandvlakte. Maar alles lag in het zonlicht: de verre lage
duinen, blond - lichtvonken in 't stroomende water. Anne Imme keek naar de zee,
de duinen omzoomend de zanduitgestrektheid, de watergeul - volkomen in haar
schik. Zoo reed zij langs het strand terug. Toen aan De Koog bedacht zij om door
Waal-en-Burg en over De Waal naar huis te rijden - nog verder fietsen wou ze.
De wegen maakten rechte hoeken met elkander; iets hooger dan 't polderland
lagen zij, tusschen twee breede slooten. Welig-groen waren de weilanden, maar
met bruine plekken van drassigheid; soms heele stukken grond roestbruin. Veel
vogels met fijne lange gebogen snavel stonden op hooge dunne roode pooten, er
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elkaar op, kort hoog krijschten ze. Alles zag Anne Imme: de vogels, de fonkelende
waterplekken, de groene landen, de huizen.... Zij werd niet moe. En ze dacht eraan
dat zij nu niets moe werd - en gisteren was zij zoo óp geweest....
Ze wou aan Bet vertellen dat zij zoo ver gereden was. Toen zij binnenkwam in
de woonkamer stond Gerardus er een jodekoek te eten en koffiemelk te drinken,
tegen de tafel, zijn rug was naar Anne Imme toe; zij zag het gezicht van Bet
verhit-rood, knipoogend lachte die. Gerardus draaide zich om en begroette haar.
‘Jee ok koffiemelk An Imme?’ vroeg Bet. ‘Graag’. Bet schonk in, zette 't kopje voor
haar op tafel. Anne Imme dronk: zoo zaten ze met hun drieën.
‘O zeg An Imme’, zei Bet, ‘Grietje Raven het een missie had. Melia Peper was
deemies in de winkel en die vertelde dat Grietje gustermiddag van dat trappie na
de gang affaollen is - hoe maakte ze 't ok weer - o ja Grietje viel van d'r zelf - ja zoo
kwam het. Ze hewwe nog puur met 'r ombrocht guster’.
‘Deervan zeker dat Jan Duunker hem vanochte niet sien laat’, zei Gerardus. Hij
dronk zijn kopje leeg, zette het op 't schoteltje. ‘Dag An Imme, ik gaan an me werk
- dag Betje..e..e, lief’. Zijn meisje gaf hij een zoen, liep dan met een paar sprongetjes
de winkel uit, terwijl hij rare gezichten trekkend omkeek.
Kort in een paar woorden, bedaard zonder toonverheffing, vertelde Anne Imme
van haar rit toen Bet ernaar vroeg. Aan Grietje's ongesteldheid dacht ze,
geïntresseerd door 't nieuwtje.
De volgende middag ging zij naar Maria's Hoeve om te hooren hoe het ermee
was. Vrouw Raven was op de boerderij gebleven, om Marie Bruin wat te helpen.
Warm, met pieken uit het haar, keek zij in alle kasten of er niet een stukje koek stond
om Anne Imme bij de thee te presenteeren. Onderwijl vertelde ze van het ongeval
Zondagmiddag, en van de toestand der patient in de twee dagen daarna. Grietje
voelde zich nog niks best, goddank sliep ze nou, van de nacht had ze temet geen
uur gerust.
Nadat zij twee kopjes thee gedronken had stond Anne Imme op om de kinderen
te gaan zien. Zij waren op het erf, ieder staande aan een kant van Marie Bruin, die
bezig was de kippen voer te geven. Af en toe mochten Leo en Corrie ook een handje
uit de zak nemen en dat voor de dieren neerstrooien; het kleintje wierp het hare
tegen 't ijzerdraad aan, 't grootste deel viel vóór de loop op de grond. Anne Imme
kwam bij hen staan en praatte met Marie Bruin, terwijl die af-voerde: zij sprak graag
met het meisje. De kinderen liepen weg. Toen Anne Imme heengaan wou zat Leo
op een stuk hout, zichzelf een verhaal te doen. ‘Maar Sinterklaas zei teugen hem:
o foei leelijke ouwe beer, uwe mag de kupe niet opeten.’ Anne Imme gaf Leo een
zoen; hij praatte door.
Wat onvoldaan voelde Anne Imme zich toen zij wegging: ze had niet met de
kinderen gespeeld.
Na dit bezoek begon het dat Anne Imme niet genoeg had aan wat zij bezat in haar
leven. De materieele zorg voor Jannetje had haar nooit veel moeite gegeven, en
hoe zij bij verschillende kleine voorvallen tegen het kind optreden moest zag zij
dagelijks helderder - nu deed zij niet afwijkend zich door haar pleegkind
gehoorzamen, ziende het belang van het meisje.
Uit haar tevreden stemming was zij wanneer ze ouders bijwoonde of van ze
hoorde die hun kinderen leven lieten zonder op ze te letten, 't niet merkend wanneer
zij er slecht uitzagen, te weinig aten of sliepen, noch dat verkeerde eigenschappen
in hen uitgroeiden.
In deze tijd al vaker droomde zij overdag ervan: zijzelf kreeg kinderen, veel - zij
lag in bed en hield haar heel klein kindje warm naast zich in haar arm, zooals zij het
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Wanneer Vrouw Raven of Cathrien Lap of iemand anders met wie zij
vriendschappelijk omging erover zat te praten dat zij het een of ander voorwerp in
haar huishouden ontbeerde, dan kwam het dadelijk in Anne Imme op om het haar
uit haar winkel te geven, met Sint Nicolaas of als zich een andere aanleiding
voordeed. 't Was soms wel wat duur, en dan zette zij eerst het plan van zich af maar daarna dacht zij: ‘laat ik dit er nou maar van nemen’.
Nu voelde zij zich niet meer bevredigd daardoor, noch door de vriendelijkheid der
anderen: gezelligheid bij hen aan huis, of zij bij haar op bezoek.
Zij wou een mensch hebben voor wie zíj alles was - háar man - samenleven in
huwelijk.
Dan, altijd, zag zij Jan....
Tegen Bet begon zij, wanneer ze tegenover elkaar zaten, te spreken van haar
verlangens. Bet voelde zich volkomen gelukkig, verloofd met Gerardus die haar
hartstochtelijk liefhad en van wie zij innig hield. Soms, wanneer zij met haar
aanstaande 't huis uitging, waar haar vriendin bleef, alleen of met Jannetje, dacht
zij: ‘Wat zijn wij toch gelukkig - Anne Imme nou die ook zoo graag zou willen....’
Anne Imme hield van Jan, en Jan was getrouwd.
Nadat Grietje drie weken te bed gelegen had, terwijl zij de eene dag meer over pijn
en gevoel van onwelzijn klaagde dan de andere, zei de dokter dat zij nu maar eens
probeeren moest op te staan - kijken hoe dat beviel. Toen Grietje in de zorgstoel
zat klaagde zij over pijn in 't lijf en hoofdpijn, haar hand bracht ze aan 't voorhoofd
- ze ging weer te bed. In de eerstvolgende dagen kreeg Grietje hevige vloeiingen toen ging 't wat beter - toen opnieuw.
Vrouw Raven begon elke dag weer: ‘Ik zou je rajen Jan, raadpleeg es een dokter
of een perfester van de vaste wal’. Op een avond toen zij weer levendig erover sprak
zei Leendert Duinker, die ook in de kamer was en tot nog toe enkel gerookt had,
pijp uit de mond nemend tegen zijn zoon: ‘Ik fiend dat je skoonmoeder geliek het’.
‘En Jan dan froeg ik morgen ok nog es an dokter wat as die d'r van denkt - ja dat
deed ik’, zei Vrouw Raven met een knik.
De oude dokter, wiens behandeling zich al meer tot het toedienen van enkele
medicijnen voor verschillende ziekten beperken ging, dacht dat Grietje de reis wel
zou kunnen doen. En een kleine twee maanden na haar ongelukkige val reisden
Jan Duinker en Vrouw Raven met Grietje naar Amsterdam. Vrouw Raven logeerde
er bij een broer van haar, de zieke en haar man in 't huis van Karstiaan.
Na haar aankomst lag Grietje daar op bed, heel ziek zich voelend. Karstiaan nam
dadelijk haar temperatuur op, en ging dezelfde avond naar een vrouwenarts, die
Grietje de volgende dag kwam onderzoeken. Hij had met de medicus een onderhoud;
toen riepen zij Jan. Karstiaan herhaalde tegen zijn broer wat de dokter verklaard
had: Grietje zou moeten worden geopereerd.
Maar de dokter bracht Jan onder 't oog dat hij een operatie bedoelde waar èn de
patient èn haar man nog wel eens heel ernstig over mochten denken. Jan vond
geen woord - Karstiaan antwoordde voor hem.
‘Wat mijn broer en ik wenschen te weten dokter is dit: kan mijn schoonzuster
herstellen als zij niet wordt geopereerd?’
De dokter, zich richtend tot Jan, zei te moeten verklaren dat de toestand zorgelijk
was. Uit hetgeen Meneer Duinker hem had meegedeeld had hij opgemaakt dat zijn
collega te Burg op Texel niet bijtijds had ingezien welke hoogst nadeelige gevolgen
de val van de juffrouw voor haar gehad had.
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Karstiaan ging weer spreken: doceerend praatte hij door. Men moest doortastend
ingrijpen, dan bestond er kans dat de patient geheel genas, anders bleef het
gesukkel. Hij stelde vast wanneer Grietje naar het zieken-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

464
huis vervoerd zou worden, en sprak zoo af met de dokter. Daar zou de arts nog een
collega in consult halen, en dan zou definitief al of niet tot de operatie besloten
worden. Nadat de dokter heengegaan was bleef Karstiaan wat hij al betoogd had
herhalen tegen Jan, onder 't eten tegen Lena, zijn vrouw, en Jan.
Vrouw Raven viel bleek wordend op een stoel neer, trok met haar mond, en
Juffrouw Duinker moest haar een glaasje water brengen, toen zij hoorde dat het
zoo goed als vaststond - Grietje zou worden geopereerd.
‘In zoo'n gesticht.... en die studente die d'r van leere moete’.
‘Colleges worden alleen bij derde-klas-patienten gegeven Vrouw Raven’, zei
Karstiaan. ‘Maar Jan jij laat je vrouw toch in de tweede klas verplegen’.
Jan had nog aan geen klassen-onderscheid gedacht. ‘Ja’, zei hij.
Grietje, bang voor de operatie, wou de dag daarvoor dat haar moeder bij haar zou
komen. Op het bezoekuur kwam Vrouw Raven en zat bedaard bij Grietje, daar de
zuster haar verteld had dat haar dochter zoo zenuwachtig was. Maar de heele nacht
lag zij te schreien. O God mocht zij Grietje toch maar behouden.
Toen de operatie had plaats gehad verkeerde Grietje in levensgevaar.
Doodsbleek, met gesloten oogen, lag zij de heele dag. Als een geraamte met vel
overtrokken voelden de doktoren die haar onderzochten het kleine lichaam. Op
allerlei wijzen trachtte men haar te voeden, maar niets nam zij tot zich.
De heele dag door werd nu familie bij Grietje toegelaten. Vrouw Raven zat
aanhoudend naast haar bed, met vloeiende tranen telkens. Karstiaan maakte uit
dat 's morgens Jan naar het gasthuis zou gaan, dan zou hij zijn broer om kwart over
twaalf na schooltijd komen afhalen en meteen zelf zien hoe het ermee was, en Jan
zou 's middags nog eens gaan kijken. Wanneer Karstiaan na de koffie naar school
ging herhaalde hij 't nog een keer: ‘Dus Jan jij gaat dan vanmiddag. Misschien wil
Lena wel met je mee?’
De vijfde nacht had Grietje voor 't eerst redelijk geslapen, en 's morgens gebruikte
zij wat. Haar temperatuur daalde; toen de volgende dag haar man bij haar kwam
vertelde zijzelf hem hoe het met haar was. Jan zat bij haar bed, en wist weinig te
zeggen.
Karstiaan dacht dat Grietje nu genezen zou, en dat Jan wel naar Texel terug zou
kunnen gaan. Maar na die tweede dag was de toestand weer achteruitgaande.
Nu liep Jan, dagelijks dezelfde weg afleggend van Karstiaans woning naar het
ziekenhuis, dikwijls te denken aan zijn boerenwerk op Texel. Zijn vader deed zoolang
alles met knechts - die nieuwe arbeider, zou die op den duur goed voldoen? Een
paar keer liep hij, in gedachten, tegen iemand aan.
Vaak zat hij in deze dagen met Karstiaans jongste op zijn knie, en deed telkens
weer over van:
zoo doet een heerepaardje, zoo zoo zoo,
zoo doet een damespaardje, zoo zoo zoo,
maar zóo doet een boerepaardje, zóo zóo zóo.

Naar Leo en Corrie, zijn lieve kinderen, verlangde hij.
Op de morgen van de twaalfde dag na Grietje's operatie, toen Vrouw Raven en Jan
Duinker net waren gekomen en samen voor het bed stonden, werd Grietje plotseling
benauwd, haar oogen draaiden, haar mond opende zich - met éen beweging gooide
ze haar lichaam op de zij.... En terwijl Vrouw Raven met een kreet haar gezicht
bracht vlak boven dat van haar dochter, stierf Grietje.
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Sinds het heel kort na de operatie op Texel bekend was geworden dat Grietje in
levensgevaar verkeerde dacht Anne Imme, lachend bij zichzelf en neuriënd, de
heele dag eraan: Grietje stierf, zij en Jan trouwden.
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Neeltje, de vrouw van Reyer Keyser, kwam 's morgens in de winkel een boodschap
doen; haar man had de vorige avond laat van Leendert Duinker gehoord dat zijn
schoondochter gestorven was. ‘Zeg An Imme weet je dat Grietje Raven guster is
overleden?’ vroeg zij over de toonbank heen, terwijl Anne Imme een zeemleeren
lap voor haar inpakte. Anne Imme voelde ineens haar keel toegeschroefd, haar
knieën knikten en zij bedwong het trillen van haar handen - ‘nee ik hew het nog niet
hoord’, zei ze.
Die dag zweeg Bet tegen Anne Imme over het sterfgeval. 's Avonds kwam Aagje
van Heerwaarden iets koopen. ‘En Jan Duunker ok maar weeuwenaar hé’, zei ze
tegen Bet, ‘zoo'n jong vrouwtje nog’.
‘Nou wat had-ie an zoo'n vrouw’, zei Bet.
De hartkwaal, die bij Vrouw Raven geconstateerd was kort voor Leo's geboorte,
toen zij zoo vaak zich onlekker voelde, was zeer verergerd door de inspanning van
de reis naar Amsterdam, de opwinding en de schokken daar, toen het verdriet om
Grietje's dood. Nadat menschen haar hadden opgezocht of zij bij anderen was
geweest was zij altijd benauwd; dus kwam zij haast de deur niet meer uit. Alleen in
het donker zat zij totdat het laat werd; dan ging zij naar bed.
Zij wachtte af - zij zou gauw sterven. Over haar leven dacht zij. In haar jeugd hard
werken, geen hartelijkheid - vader was een erge beste man, maar zwak, en als je
met een ziek lichaam toch altoos maar aan 't werk moet.... Moeder die haar heele
leven erg op de centen was geweest had ook geen goeie invloed op hem gehad hij was op 't laatst tegen zijn kinders heelemaal verkoeld. Haar hadden zij een man
opgedrongen om het geld - zij zei nog altoos tegen iedereen: ‘Menschen dwing tot
zók zoowat je kienders nóoit’.
Sommigen konden dan tegen haar zeggen toen zij getrouwd was: ‘Wat is die
Willem Raven toch een aardige man’. Zij dacht: ‘Menschen jelie mosten es weten
hoe 'n ondeugend humeur as-ie thuus het’.
Drie-en-twintig jaar werd het de volgende week van Egbert, haar zoontje - aan
een hersenziekte was hij gestorven. Haar oogen kwamen vol tranen, ze vloeiden
over haar wangen.
Na haar mans dood - altijd zuinig had zij moeten leven. In die tijd wou zij zoo
graag van Texel af. Er was niks an - als zij buiten Den Burg ging riepen ze tegen
haar: ‘Jannie jee zoo oppe loop, dat benne-we niet wend’. Maar zij had dit huis.
Haar heele leven zag zij beperkt door armoede. Maar tot haar negende jaar had
zij mogen schoolgaan - later wanneer zij een enkele keer uit logeeren ging was 't
altoos in een burgerbeweging waar zij zelf moest meehelpen.
Dikwijls wanneer zij zoo stil zat met de handen in de schoot zag zij Grietje, haar
dochter, als de vader - niet werken wou ze. En zoo slordig - bedroefd - hoe kwam
ze zoo, Willem Raven had er toch nooit zoo ingestoken. Net zooals hij, voorkommend
tegen een vreemd en thuis een bedroefd humeur. Haar huwelijk met Jan Duinker niks was 't immers geworden.
Aan Jaap Kortenhoeven, haar eerste schoonzoon, dacht zij weer. Op de avond
van Koninginnedag zoomaar bericht dat hij dood was. Nog altoos wanneer Vrouw
Kortenhoeven bij haar zuster Marrie voor een nachie was en 's avonds haar kwam
opzoeken begon zij hier in de kamer erom te graaien - en als je haar op straat zag
loopen zou je heelemaal niet meenen dat zij er nog zoo'n last van had - net zoo'n
schommeltje - en altoos even druk met iedereen praten.
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Toen Grietje overleden was vertrok Marie Bruin van Maria's Hoeve, daar de ouders
van haar vrijer het niet gepast vonden dat zij bij een jonge weduwnaar in betrekking
bleef. Ze huilde toen zij wegging, want ze was veel van de kinderen gaan houden.
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Nu nam Jan op aanbeveling van zijn zwager tot huishoudster een bedaagde weduwe,
die in behoeftige omstandigheden verkeerde.
Jan werkte weer hard. 's Middags voor het melken zat hij even rustig thee te
drinken en te spelen met zijn kinderen.
Hij begeerde een tweede vrouw: Anne Imme....
Toen op Texel de praat ging dat de eigenaar van Maria's Hoeve een groote
boerenplaats in Dijkmanshuizen koopen zou, reisde Jan naar Alkmaar, waar Meneer
Koning was gaan wonen sinds zijn kinderen er naar het gymnasium moesten, en
verzocht zijn landheer of hij als 't voorkwam voor huurder in aanmerking komen
mocht. Meneer Koning vertelde hem dat hij al drie dergelijke aanvragen gekregen
had, voor een plaats die hij nog in 't geheel niet van plan was te koopen.
‘Jee bent ommers nog zoowat van zien famielje - man, dat mot je him zeggen,
misskien koopt hee de plaats dan veur joo’, zei Bet Keyser lachend schuins naar
hem kijkend, toen hij haar en Anne Imme van hun onderhoud vertelde.
Ten slotte kocht Meneer Koning de boerderij wel. Hij stuurde Jan bericht dat hij
op Maria's Hoeve zou komen, en terwijl ze allebei een sigaar zaten te rooken uit
het kistje dat Duinker met Sint Nicolaas van hem cadeau gekregen had, werd hij
het met zijn huurder eens over de pacht van zijn nieuw eigendom. Want hij wist dat
Jan Duinker zijn ijverigste boer was, die 't meest van het land maakte.
Die winter kwam Jan Duinker haast iedere Zondagmiddag om theetijd in het huis
op de hoek van de Weverstraat; vaak alleen, soms bracht hij zijn zoontje mee. Op
een keer had men Anne Imme 't Waalderend op zien fietsen, en dadelijk vertelde
men aan den Burg dat zij in Dijkmanshuizen de boel al was gaan opnemen. En als
er op een avond meer menschen bijeen waren in de woonkamer van de twee
vriendinnen, en iemand noemde Jan Duinker of sprak van Meneer Koning's
boerenplaats in Dijkmanshuizen, dan keken tegelijk alle gezichten lachend naar
Anne Imme, en Anne Imme kreeg een kleur en lachte zelf mee.
De winter was nog niet om toen Marie Bruin aanteekende, waardoor Vrouw Raven
er toe kwam om Den Burg in te gaan, want zij wou bij Anne Imme een cadeautje
voor de bruid koopen.
‘Komt uwe d'r nog effies in’, vroeg Anne Imme. En toen Vrouw Raven binnen zat
begon zij, kijkend op haar verstelwerk: ‘'t Is nou veur 't lest dat wee hier zoo bee
mekander zitten - morgen gaat Bet’.
‘Dus anteekenen en trouwen doet uwe toch maar uut het ouderlijk huis vandaan
- nou dat denk ik ok’, zei Vrouw Raven.
‘Je begríept je niet weer al die jaren bleven bennen’, zei Bet de vrouw aanziende.
‘Nou uwe heb het keurig met mekander had’, zei Vrouw Raven.
Bet naaide door. ‘Wee hewwe nooit woorden had’, zei ze op het werk kijkend.
Anne Imme herinnerde zich wel een paar oneenigheden; toch na 't verschil van
meening dadelijk weer de gewone toon. Ze zei er niets van.
De volgende dag dronken de vriendinnen voor het laatst als huisgenooten thee.
Bets eigendom was al weggehaald - straks ging zij naar haar vaders huis, en morgen
werd zij de bruid.
Anne Imme begon telkens te praten. ‘We hewwen het in deuze kamer over een
boel dingen met mekander had’, zei ze.
‘Ja heel wat woorden verwisseld’, zei Bet. Ze antwoordde alleen als haar vriendin
wat zei. Haar keel werd toegeschroefd. Tegenover haar zat Anne Imme, en zij gingen
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van elkander af. Ineens stond Bet op en ging door het raam staan zien. Anne Imme
merkte 't zeker wel dat zij zich niet goed houden kon - ze keek zoo naar haar.
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Telkens in de eerste dagen na Bets vertrek kwam het voor dat Anne Imme bij het
dagelijksch gebeuren tegen haar vriendin een opmerking maken wou - dan dadelijk
herinnerde zij zich: Bet was van haar weg.
Twee keer in de week kwam Clasina Bruin, Marie's tweelingzuster, bij haar werken.
't Was een stil meisje, en met haar kwam Anne Imme niet verder.
Nu dacht zij, de meeste tijd van de dag alleen, aldoor over die groote verandering,
wel spoedig, in haar leven. Soms bleef zij even stilstaan bij haar werk, zich
verwonderend: Jan toch haar man.... Hevig begeerde zij zijn komst, zijn bijzijn - zij
dacht aan hun leven samen, zij zijn vrouw.... Een enkel oogenblik als duizeling in 't
hoofd, bij de gedachte dat er misschien weer niets van kwam.... dan zag Anne Imme,
gerustgesteld: hij was de heele winter druk bij haar over de vloer geweest, en had
haar alles van zijn plannen verteld.
Voor de zaak werd Anne Imme in deze dagen onverschilliger; toch bleef zij haar
werk goed doen, uit plicht en gewoonte van goed arbeiden. Jannetje deed haar,
opgewonden, drukke verhalen, of kwam binnenstuiven en vroeg haar of zij dit of
dat mocht. Dan luisterde Anne Imme naar 't meisje, en praatte met haar.
Er was bij Keyser aan huis nog een partijtje ter eere van Bets huwelijk. In éen vertrek
zaten de getrouwde menschen, in een ander de jongelui. De ouderen waren allemaal
gaan roepen toen Jan Duinker bij hen in de kamer kwam: een weduwnaar namen
ze hier vast niet an, die moest weer naar de jonge meiden. Een paar mannen dreven
Jan de deur uit, terwijl allen in het vertrek hard lachten.
Die heele avond zat Jan naast Anne Imme, en onder het drukke gefeest, bij spel
en gezang, gaf hij telkens gauw haar een zoen. Eén keer zagen een paar jongens
het, lachten bulderend en riepen het tegen de anderen - toen lachten allen kijkend
naar de twee, en Anne Imme kreeg over haar heele hoofd een kleur.
Tegen de morgen gingen de gasten naar huis. Naast Anne Imme gaande in de
richting van haar woning sprak Jan tegen haar - zij liepen de winkel voorbij, en
deden, zonder het te merken of erom te denken, veel rondjes. Hij hield van haar wou zij zijn vrouw worden? En hij zei, sprekend met dieper en zachter stem dan
anders, en éven zuchtend, dat hij haar had moeten vragen toen.... in die zomer van
de ringrijderij. En Anne Imme, omlaag kijkend, voelde blijdschap omdat hij haar dit
zeide.
Het was ochtend. Anne Imme ging door haar winkel - haar handen verzetten een
paar voorwerpen - dan leunde zij lachende tegen de toonbank - ze kon niets doen.
De schel ging over. Cathrien Lap kwam binnen, begon haar boodschap. ‘Ik en
Jan Duinker zijn verloofd’, zei Anne Imme.
Een lach kwam op Cathrien's bleek vermoeid gezicht. ‘Dat is zeker van de nacht
op het feest van Bet ankommen’, zei ze. ‘Mag ik je wel fielseteeren’. Zij gaf Anne
Imme over de toonbank heen een zoen - dan keek die omlaag, de mond vertrokken
in een lach.
Cathrien had, daar haar jongste kind, dat sukkelde, gisteravond weer minder goed
leek, niet op Bets bruiloft kunnen zijn. Stil staande keek zij naar Anne Imme, terwijl
die inpakte wat zij hebben moest. ‘Jee heb toch puur moed om met een weeuwenaar
met twie kienders te trouwen’, zei ze.
Toen Cathrien weg was stond Anne Imme stil in de winkel. Moed....?
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Pauwtje
door Minca Verster-Bosch Reitz.
Ze lag lui-mollig in haar bed, kijkend naar de stijf-burgerlijke kamerdingen rondom
haar, dingen die zij daar al wist, sinds jaren en jaren toen ze, klein kind nog, pas
wees geworden, voor goed bij Grootmoeder in huis kwam. Ze keek er naar, wat
verveeld, omdat ze alles al zoo lang kende: de lichtrossige mahoniehouten stoelen
met de zwarttrijpen, bloemen-beperste zittingen, de koperen spijkerrandjes en de
stakerige pooten, drie stoelen op 'n rij tegen den muur, en boven iederen stoel 'n
ovaal portretje in glimmend zwart gebogen lijst, portretjes van Grootvader, van d'r
eigen vader en van d'r moeder met háár, Pauwtje als klein kindje, op d'r arm.
Grootvader was schimmig verbleekt, vader had 'n enorme gele vocht-vlek waarvan
't in bruin overgaande randje zich langs z'n schouder tot over z'n bakkebaarden, als
'n vreemd stukje landkaart grillig afteekende, moeder staarde onwezenlijk in haar
Zondagsche kleeren, met 'n draai van haar hoofd die ze anders nooit had, en 'n
greep van haar handen om 't kleine Pauwtje zooals ze haar nooit vasthield....
In de alkoof hoorde ze Grootmoeder scharrelen, toen 't omzichtig wrikkend
opendraaien van de keukendeur en de scherpe, irriteerende geluiden van 'n bezig
mensch dat heel geruischloos wil doen en juist daardoor meer leven nog maakt dan
gewoonlijk.
Pauwtje luisterde ernaar, wat geprikkeld omdat 't weten van Grootmoeders bezig
zijn daar, haar welbehagelijke, weeke sloomheid stoorde.
Beneden over de straat kwam 't stokkerige ongelijke getrappel van veel schapen,
gooide hier en daar 'n lammetje z'n trillend, dun geblaat over de kudde....
Pauwtje gaapte met lang uitgerekt Pierrotsnuitje; wat 'n hopeloos vervelend nest
was 't toch.... daar was kaasmarkt òf schapenmarkt.... schapenmarkt òf kaasmarkt,....
hoe 't gods mogelijk was dat 'n mensch hier z'n leven slijten kon.... Wat 'n onnóózel
idée was 't toch eigenlijk van d'r geweest om op Grootmoeder's dak te komen zitten,
alleen omdat ze wat kniezerig was over dat 't uit was, uit tusschen haar en Henk.
Ze had 't immers vooruit kunnen zien aankomen.... Corrie had-ie laten loopen voor
haar, en die was nog langer vast model bij 'm geweest dan zij;.. en nou liet-ie háár
loopen voor 'n ander,.... 't was 't gewone gedoe.... eens raken ze uitgekeken op je,
hebben ze je al zoo vaak in allerlei standen geteekend en geschilderd dat ze je beu
zijn.... D'r eigen stommiteit was 't dat ze zich aan 'm gehecht had.... hij gaf toch geen
snars om d'r.... vooral nou-ie d'r niet meer noodig had.... Pauwtje's oogen bestaarden
de rieten bloemenmand voor 't raam, de kaapsche ui wier zes lange lintvormige
bladeren, ieder met een draad roode sajet, tot stevige rolletjes waren opgebonden,
de twee moederplanten waarvan de jonge spruitjes aan lange dunne ranken over
den met flanel-belegden pot-rand hingen als kleine spinnetjes, ieder aan hun draad....
Buiten sloeg 'n torenklok negen uur.
Pauwtje ging op den rand van 't bed zitten, knoopte haar nachthemd los, liet 't
zakken en, zoek-grijpend opzij uit, naar den stoel voor haar bed waar haar kleeren
lagen, rekte ze in lenige loomheid de welvende borst hoog op, dat breed zich uitzetten
de fijne ribben onder de glanzende spanning der blanke huid. Zoo zag ze zichzelf
in 't vale spiegeltje boven Grootmoeder's penant-kastje, en ze bleef onbeweeglijk,
kijkend naar haar beeld. Zóó had ze voor Henk ook al eens geposeerd en bijna net
zoo, vroeger voor Max Mertens....
Toen, als was dat uitdagende lijf met de mooie blonde kop niet haar spiegelbeeld
maar een andere vrouw die haar kende, haar leven wist, zoo lachte ze er tegen, 'n
lach van cynische verstandhouding....
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Och, och 't was toch eigenlijk om je dood te lachen.... die goeie ouwe Groot die
heilig dacht dat ze nooit anders dan voor bijbelsche voorstellingen poseerde!....
Even bleef Pauwtje zitten soezelen; wat was 't toch gek met 'r geloopen.... zes
jaar geleden d'r eerste dienstje als kindermeid.... ‘dag-hit’ noemden de groote meiden
haar, die d'r treiterden; toen met Mevrouw mee naar Amsterdam tot ze daar niet
meer noodig was, omdat er 'n Fransche bonne kwam; toen, haar hevige hekel om
naar 't plattelands nest terug te gaan,.... 't stiekem zoeken en aanvaarden van 'n
nieuwe betrekking; 't in kennis komen met schilders,.... 't poseeren.... och, och wat
had ze al niet gedraaid en geknoeid om 't met Groot in 't reine te houden.... en toch
had 't oude mensch haar nog nooit gewantrouwd, dat wist ze vàst, ze kende
Grootmoeders blinde liefde voor haar, en haar eigen invloed op 't oudje maar al te
goed....
Juffrouw Baks, de buurvrouw uit 't garen-en-bandwinkeltje, had wel eens gestookt,
en nicht Jaantje ook, maar Groot was eer kwaje vrinden met ze geworden, al was
't dan maar voor 'n poos, dan dat ze één vuiltje over Pauwtje zou verdragen hebben..
Van achter uit de alkoof rinkelde 't glazen keukendeurtje, kwam Grootmoeders
piepkrakend geloop omzichtig nader, en Pauwtje, verschrikt graaiend naar 't hemd
op den stoel, trachtte voor de al-vertrouwende oude vrouw, 't bloote lijf nog bijtijds
te bedekken.
Grootmoeder keek behoedzaam om de deur, toen, Pauwtje wakker ziende, schoof
ze naar binnen met 'n platte mand vol levende visch.
‘Heb-ie daar trek in vandaag?’ vroeg ze goedig, stem en blik een groote streeling
voor 't kleinkind dat ze aanbad.
Pauwtje keek wat huiverig naar de spartelende scholletjes, toen wipten vier, vijf,
krom van staart tot kop opkrimpend, van 't mandje, tegen haar bloote arm, toen in
de plooien van haar hemd; en Grootmoeder, lachend, greep de kil-gladde beesten
een voor een, smakte ze kletsend terug in de mand: ‘Wat 'n visch hè.... zoo krijg je
ze niet alle dag.... daar moet je voor bij Grootmoeder komen.... Maar ik zal eerst 'n
hemd van mijzelf voor je halen.... dàt is nou vies geworden’.
Pauwtje keek haar met wat perverse pret na toen 't oude mensch terugging naar
't keukentje. Die Groot.... ze moest 't weten.... die lollige fuif laatst nog met George
en de lange Suus en Henk en zijzelf, en Piet en Greta,.... oesters hadden ze gehad,
en kreeft met lekkere zure gele saus..
Grootmoeder kwam terug met 'n schoon hemd, bleef nog even beuzelen: ‘Jaap
heeft weer warme broodjes voor je gebracht.... wil je er niet een hebben.... Met 'n
koppie thee?’
Maar Pauwtje opeens wat humeurig: ‘Laat me nou eerst eens in de kleeren komen,
God.... 't is nou toch al laat genoeg’.
Grootmoeder keek schichtig, had nog wel willen aanvoeren dat 't háár schuld toch
niet was dat Pauwtje niet vroeger op stond, zweeg toen maar, onderworpen, en
schuifelde 'n beetje zielig naar 't keukentje terug.
En Pauwtje, wat verveeld nog om dat zeggen over Jaap, begon zich te kleeden,
liep toen, om zich te wasschen naar de alkoof. Boven Grootmoeders waschtafel
hing een portretje van Pauwtje, kind nog van 'n jaar of tien, in 'n eigen gemaakt lijstje
van ouwels, 'n rij ronde witte, en daarop gelijmd 'n ornament van stervormig geplakte
boogjes van doorgeknipte roode en blauwe....
Pauwtje keek ernaar half minachtend, half gestreeld; die malle oude Groot die al
die lorretjes van haar bewaarde! Ze greep de waterkan, zag dat Groots waschgerij
al schoon in elkaar stond; ze aarzelde even; nee, dan maar wasschen in 't keukentje,
't ouwe mensch had pas alles aan kant, sloofde zich toch al den geheelen dag voor
haar uit....
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Ze liep door naar 't keukentje; in 't fornuis siste knetterig met leutige geluidjes van
fel brandende spaanders, 't pas aangelegde vuur; door een barst van den
halfversleten ijzeren deksel op 't kookgat, flikkerde 't rosse licht van de vlam; op de
wasem van 't waterketeltje stond de theepot nog, warm gehouden voor Pauwtje.
Er kwam opeens 'n zachte, haast weemoedige genoegelijkheid over haar, 'n
behagelijk zich thuis voelen, zich verzorgd weten in die kleine gemoedelijke
omgeving, die al van haar kindertijd was, 't keukentje dat altijd rook zooals
Grootmoeder zelf, onzegbare lucht van helder gestreken goed, koffie en turfvuur;
lucht die haar al vol vriendelijke behagelijkheid tegen geurde toen ze, kind nog, na
schooltijd met haar breiwerk of merklap op 't aanrechtje zat, of als ze later in haar
dienstje, op boodschappen uitgestuurd, een slippertje wist te maken naar
Grootmoeder bij wie ze altijd welkom was, die haar altijd wat wist toe te stoppen, 'n
heet bakje koffie, 'n boterham met spek, 'n sinaasappel of 'n snee koek.... En ze
rook die zoete, welbekende geur weer in 't heele keukentje, in alle dingen om haar,
in 't stevige linnen hemd met de lange mouwen en 't puntige veterband-kantje dat
ze van 't oude mensch aan had en dat haar met z'n grof geplooi van wijdheid, over
haar heele lijf vreemd warm schuurde. En door een haast sentimenteele impulsie
gedreven ging ze op 't aanrechtje zitten, net als vroeger, met haar voeten gestut op
den open klep van 't turfhokje er onder. Zoo had ze ook gezeten toen 't allang bij
d'r wurmde om weg te komen uit 't vervelende stille gat, en ze kil-klam, zenuwachtig
wikte en woog of 't lukken zou.... of Mevrouw 't bij Grootmoeder gedaan zou krijgen,
't meegaan naar Amsterdam.
Daar had ze gehunkerd naar vrijheid, naar 'n ander leven, gesnakt naar 't vreemd
lokkende, avontuurlijke dat ze niet kende, zóó fel dat 't veilige, vertrouwde,
warmbeschutte nest haar toen tot een onnut, waardeloos ding was geworden. En
nu omving de bekoring van die oude stille ontroeringlooze omgeving haar opeens,
juist door haar weten van wat daarbuiten lag, sterker, inniger dan ooit te voren;
droomerig bleef ze zitten, de volle blanke armen in den schoot, de blonde kop tegen
den raampost. 't Leek haar allemaal zoo vredig, zoo bijna onwezenlijk rustig, die
stille heldere keukendingen op 'n rij, 't glazen kastje met de ordelijke potjes en
tonnetjes, 't stijf uitgepijpte schoorsteenvalletje, de twee onverschoven stoelen aan
weerskanten van de witgeschuurde tafel met 't gereedstaande ongebruikte
koffie-gerij. Er kropte 'n zenuwachtige, doffe triestigheid in d'r, 'n verlangen om nooit
meer weg te gaan uit die omgeving, nooit meer terug te keeren naar d'r andere
leven in de stad. Ze hoorde Grootmoeder op den overloop bezig en luisterde er
naar met haast ziekelijke weekhartigheid; God, waarom zou ze ook niet hier kunnen
blijven; ze was immers vrij.... er waren modellen genoeg op de wereld, en lichte
meiden ook.... ze hadden er háár waarachtig niet bij noodig. Ze beet zenuwachtig
in d'r onderlip, dacht ineens weer aan Henk.... diè zou d'r ook niet eens missen....
had nou al weer 'n ander.... dat was vast.... En tot last hoefde ze 't oude mensch
niet te zijn; ze kon uit naaien gaan, of de wasch helpen opdoen, of uit koken.... ze
had genoeg geleerd van Groot.... en toen ze nog diende....
En 'n week-teere genoegelijkheid groeide in haar, bij 't denken aan die onbewogen,
vredig-stille toekomst.
De vette walm van 't vischbakken die 's morgens door al de kieren van 't keukentje
puffend, de gansche voorkamer had verpest was nog niet heelemaal weggetrokken.
Grootmoeder liep af en aan, ruimde 't middageten weg, bleef dan weer even praten
bij Pauwtje die frisch en fleurig in Grootmoeders wijde ruststoel, 't inelkaar geschoven
bed dat Pauwtje 's nachts tot
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ledikant diende, voor 't hoog opgeschoven raam te haken zat. Beneden haar, in 't
boeren-cafétje klonken veel schrille lachstemmen, lalden 'n paar kerels lijzige
boerendeunen; dan opeens werden wat stoelen, 'n tafel rumoerig op zij geschoven,
klonken de hotsende, stampende danspassen boven 't klater-gillend lachen van de
boerendeernen, bruut uit....
Pauwtje luisterde, lachend mee-levend de levensjool daar beneden, onder haar,
in 't cafétje.... Wat had ze dat als kind ook altijd lollig gevonden, zoo'n boeren-bruiloft!
In de vloer van de kast op de overloop, was 'n groote kier.... daar lag ze dan op d'r
buik, al maar te kijken.... 'n heel stuk van de gelagkamer kon je zien, en dan zag je
ze mekaar zoenen, en rozijnen op brandewijn drinken, samen uit één glas!.... Maar
Groot wou dat gekijk niet hebben, en smeerde op 'n keer, de heele reet dicht met
koekebakkersdeeg dat ze Jaap had laten meebrengen.... Och ja, die Jaap, wat 'n
goeie trouwe sukkel was-ie toch altijd geweest.... altijd al van toen ze nog klein
waren allebei! Wat had-ie toch eens van de meid van dominé op z'n kop gehad,
omdat zij, Pauwtje, met d'r muts naar 'n uiltje, hoog tegen den muur had gegooid,
toen ze in den gang hadden moeten wachten tot de deftige lui's catechis uitging.
De heele petroleumlamp was er mee tegen den grond gegaan, omdat ze zoo slecht
mikte, en toen had hij al de schuld op zich genomen.... de dominé was nog bij z'n
vader komen klagen over z'n wildigheid, en tòch had-ie d'r niet verraje....
Pauwtje's oogen staarden met 'n weemoedige glans voor zich uit; God ja, ze had
toch ook wel goeie dagen beleefd, hier bij Groot,.... alles zoo goedig.... zoo zacht..
als ze er zoo over zat te denken dan was 't net of ze toen toch nooit iets lams had
ondervonden; en al zocht ze nou nog zoo hard in d'r geheugen rond, dan vond ze
toch eigenlijk niks waar ze toen verdriet over had behoeven te hebben.... nooit, God
nee, niks,.... en toch had ze weg gewild, was ze blij geweest dat 't gelukt was, haar
weggaan.... En toch, berouw had ze niet.... heelemaal niet, want 't was nooit
slechtheid van d'r geweest, om jongens of zoo, dat ze weg gewild had; en dat 't zoo
geloopen was met d'r model worden, dat had ze óók vooruit niet geweten; 't was
waar, 't was misgeraakt met d'r, en als Grootmoeder 't wist, zou 't ouwe mensch 't
besterven....
't Vrij zijn, dàt had haar eigenlijk aangelokt; d'r vrijheid om te gaan dienen in 'n
vreemde stad, onder Grootmoeders oogen vandaan. Dat had haar toen precies
geleken als Grootvaders zeereizen, vol van wonderbare dingen die je zoo maar
beleeft en dan later, thuis, vertelt, en waar iedereen dan aandachtig naar luistert.
God ja, dat had ze toen gedacht.... en nou.... ze zou er wel zalig voor oppassen om
de wonderbare dingen te vertellen die zij beleefd had. Nou was 't liegen en draaien
of.... jesus nee, ze moest er niet om denken....
Pauwtje greep met klamme handen d'r haakwerk weer vast, telde sullig wat steken,
één, twee, vijf stokjes in drie losse.... nou weer één losse en dan weer vijf stokjes;
't werd 'n fijn kanten schouderstuk voor d'r hemden; ze had 't patroontje van Ali
Witse, die had 't voor d'r eigen gemaakt, er dan 'n smal roze lintje doorgeregen en
op de schouders gestrikt.... 't Stond wàt fijn, en Ali dee 't ook zoo.
En opeens trok 'n leutig lachje om Pauwtje's mond: o, o die Ali! Wat 'n avond was
dàt toch geweest, in die bijeenkomst van 't Heilsleger! Zij, Pauwtje had er naartoe
gewild, echt voor de liedjes en de dienst.... er kwam dan zoo'n vroomigheid over
je.... zoo'n verheerlijkt gevoel waar je haast huilerig van werd; maar toen ze ging,
wilden Ali en Trees ook mee, en die waren relletjes gaan maken, eerst met jongens
achter hen, en toen tegen 'n Heilsofficier, die ze zoo'n knappe vent vonden.... 't eind
was dat ze er allemaal uitgezet waren, maar
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lol hadden ze gehad.... och.... och! Eigenlijk was 't beestachtig van d'r geweest om
er om te lachen, maar 't ging altijd zoo, al wou ze goed zijn, dan was toch altijd
iedereen er op uit om d'r de verkeerde kant op te trekken.
Net als met Kerstmis, 's nachts in 't Begijnhof.... Toen was alles nog goed met
Henk en hij had gezeid dat 't een kouwe liefhebberij was om daarvoor midden in
den nacht uit je bed te komen. Maar ze was toch maar gegaan en 't was prachtig
geweest.... 't zingen, en de wierook en al 't kaarslicht overal .... en de ommegang
van de nonnetjes met d'r vrome gezichtjes.... hè, zoo zacht en zoo wit.... eigenlijk
net dooie!.... Ze had wel aldoor in de kerk willen blijven, of biechten gaan, net als
'n Roomsche, of iets anders buitengewoons doen, zoo vroom voelde ze d'r eigen....
Maar toen ze de kerk uitkwam stond Henk op d'r te wachten; ze zouen voor de
kou, chocola-melk in 'n kattenkroeg gaan drinken. Maar toen ze in de Kalverstraat
kwamen, was er geen een melkinrichting open, 't was nog geen zeven uur. 't Kon
d'r eigenlijk niks schelen, ze had 't niet koud, liep dicht tegen Henk aan, en al maar
gonsde nog 't gezang door d'r hoofd....
Toen waren ze in de Reguliersbreestraat George en de lange Suus tegen
gekomen, die waren toen al luidruchtig.... en later ook nog Piet en Fanny; en toen
die gijntjes over 't chocoladrinken waren gaan maken, waren ze allemaal meegegaan
naar Piets atelier en daar hadden ze toen blijven zitten opscheppen, en al maar
heete groc drinken tot ze allemaal stom de hoogte hadden....
God, God, als ze dàt naging wat 'n lamme, làmme boel was 't dan toch....
Pauwtje staarde met wijd-open, haast vervaarde oogen voor zich uit. Ze schenen
haar op eens zoo fel-ruw, al die herinneringen aan haar losbandig leven; zoo schril
duidelijk, vloekend met Grootmoeders stille huis, met die ontroeringlooze stille dingen
rondom haar, dingen, allemaal van ongeschokte rust en zachte vreedzaamheid.
En toch.... ze wist 't vooruit,.... als ze er weer in was dan deed ze weer mee, liet
ze zich lijmen voor alles.... alles....
Naast-an scharrelde Grootmoeder, opbergend nog wat vaatwerk in de kast op de
overloop, en Pauwtje, schichtig weer te haken begonnen, luisterde naar die geluiden
met dezelfde week-teere genoegelijkheid van 's morgens, in 't keukentje; een
schaamachtig gevoel bekroop haar dat ze daar al maar zitten bleef, damesachtig
en onnut, zonder deel te nemen aan 't bezig gedoe van 't oude mensch, en al
luisterend naar die bescheiden, kalme bedrijvigheid van de oude vrouw die niets
van haar eischte en haar niets verweet, groeide al maar in haar weer 't zelfde
verlangen van dien morgen, 't verlangen om te blijven, om met en voor 't oude
mensch te werken en te zorgen, in de stille, zachte vreedzaamheid van die oude
vertrekjes.... om nooit meer terug te gaan naar haar leven van lichte meid.
Nu was Grootmoeder ook in de voorkamer komen zitten, in 't midden, bij de tafel
waar ze zich mal vreemd voelde, omdat ze daar overdag nooit zat, en ze tòch haar
eigen plaatsje in de leunstoel voor 't raam, aan Pauwtje wou laten. Ze babbelde met
zacht-gewichtige stem over de nietige gebeurlijkheidjes in 't stadje, deed dan weer
belangstellende vraagjes over allerlei uit Pauwtje's groote-stadsleven, en Pauwtje
gewend om de trots van de oude vrouw te streelen, vertelde van haar gezochtheid
als model, en van de jaloerschheid der vele anderen.
‘Ze hebben kwaad genoeg van me gesproken.... om me d'r uit te boren’, lachte
Pauwtje overmoedig. ‘Maar dat gaat zoo makkelijk niet’....
‘Nee, nee’, knikte 't oude mensch ernstig: ‘iemand die jou goed kent, weet best
dat er “zie-dàt-niet” op je te zeggen valt’.... en ze streek de vlakke handpalmen vlug
over elkaar. Toen, toch wat bekommerd:
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‘zulke meissies moesten zich schamen om zoo maar uit wangunst, kletspraat uit te
strooien.... en wat 'n ouders.... dat diè 't zulke schepseltjes niet onder 't oog brengen,
wat 'n groote zonde of 't is om zoo maar lichtvaardig met iemands goeie naam te
spelen.... En de schilders zelf.... Waarom beklaag je je bij hen niet’?....
Even bekroop Pauwtje weer een perverse lachlust over Grootmoeders volkomen
onwetendheid omtrent haar leven in de stad, dan weer kropte 't in haar keel van
verdrietige zenuwachtigheid over 't warnet van leugens dat haar bestaan geworden
was. Toen, wat ongerust dat de oude vrouw dieper over de dingen zou gaan
nadenken, mogelijk wantrouwig worden, begon ze aanstellerig te lachen: ‘Mensch
ik lach me dood om je.... de sop is de kool niet waard hoor, en ik sta bij de artiesten
in 'n veel te goed blaadje!.. God, als ik al over die meiden klagen wil, dan worden
ze zóó weggejaagd; maar zie-je, ik wil ze ook niet graag uit d'r brood stooten, en
daarom is 't maar veel beter dat ik me d'r niks van aantrek, en dat doe ik ook niet....
en dat moet jij ook niet doen’.
Pauwtje praatte rad door, met veel nadruk en veel beslistheid, en Grootmoeder,
bekrompen, onontwikkelde oude vrouw, knikte, aandachtig luisterend met 't goedige
grijze hoofd: ja, ja 't kind zou 't wel goed weten, net als altijd, en toch.... kwaad
spreken van zoo'n reeë meid, zoo'n door en door goed schepsel dat waardig gekeurd
was om op allerlei tafreelen uit de heilige schrift te worden uitgeschilderd.... God,
God,.... als ze aan d'r Pauwtje tornden,.... ze zou 'n moord aan ze kunnen doen....
Maar Pauwtje, afleiding zoekend, praatte opgewekt door, nu weer over allerlei
buurtnieuwtjes waarvan ze wist dat ze grootmoeders belangstelling opwekten; en
de oude vrouw begon weer te babbelen, al maar met haar weer zachte, tevreden
stem, over al de niemendalletjes in haar onbewogen leven, en onder al dat beuzelig
gepraat knutselde Pauwtje in haar gedachten, ongestoord verder aan de
toekomstplannen die haar nu gansch niet meer los lieten.
En Grootmoeder, achterover geleund tegen de rechte rug van de stakerige stoel
waar zij nooit op zat, wreef de oude hand-knokels van onbezige leegte, al maar
over elkaar, omdat ze op haar vreemde plek daar bij de tafel maar niet op streek
kon komen en ze zich ongewoon voelde en praatziek, als op 'n Zondag's bezoek.
Pauwtje kreeg hartkloppingen van opwinding; 't drong haar telkens naar de lippen
om 't meteen maar te zeggen, opeens maar te openbaren, de groote verandering
die gebeuren ging.... dat ze terugkwam bij Grootmoeder.... voor goed terug.... uit
eigen vrije verkiezing. Maar dan hoorde ze weer 't zachte paisiebele leuteren van
't oude mensch, en stelde 't weer uit, verschuivend met zelfzuchtig overleg dat heel
groote oogenblik, om 't genot van de verrassing langer te behouden.
En opeens rekte ze zich uit, hoog de veerkrachtige jonge borst en de armen wijd
uitgespreid, toen lach-knikkend naar de oude vrouw zei ze, met haast niet te
onderdrukken vroolijkheid: ‘Ouwetje wat hebben we 't nou toch goed zoo samen,....
konden we nou maar altijd zoo voortleven’....
's Avonds kwamen Jaaps moeder en zuster op bezoek, oude trouwe buurtkennissen
van Grootmoeder, jeugdvriendschap van Pauwtje.
Ze schikten om de tafel in de voorkamer, met veel goedhumeursche
genoegelijkheid over 't knusse van hun zijn, daar, de oude juffrouw niet ondeftig in
haar soepele kleedij van zwart lustre, breedsprakig en gemoedelijk, lijzig vertellende
al maar door, niemendalletjes over de klanten, de knechts, de bakkerij, Antje die
aan 'n Fröbelschooltje verbonden was en in haar vrijen tijd borduurde, merkte en
stopte voor de dames in 't stadje die daartoe zelf geen lust of bekwaamheid hadden,
begon rag-fijne gaatjes-
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letters te merken in batisten zakdoekjes, Grootmoeder schonk kopjes thee, die ze
dan voortschoof over 't rimpelende, rood-en-zwartlakensche tafelkleed tot voor
degene voor wie 't bestemd was....
Jaap die z'n moeder en zuster zou komen halen omdat hij niet eer in de bakkerij
gemist kon worden, kwam tóch vroeg en zat zoo zwijgend, wat opzij af, buiten de
lichtkring van de lage petroleum-lamp, dat Pauwtje telkens naar zijn gezicht keek
dat bleek was en roerloos als 'n vreemd masker, in 't kamerdonker rondom.
En Pauwtje zelf was ook stil, en van 'n zwijgzame genoegelijkheid door 't al maar
knutselend voortwerken aan de plannen van haar levensverandering.
Zij liet 't gepraat rond haar gebeuren, en soezelde.... soezelde.... haar avonden
zouden nu voortaan altijd zóó zijn, net als haar dagen, vol van kalme rustigheid,
open en klaar van uur tot uur.... zonder gelieg en gedraai en vuiligheid.... Ze voelde
opeens haar wangen gloeien door 't felle denken aan die herinneringen, ze keek
schichtig naar Grootmoeder, toen naar de oude juffrouw Ruring die te praten zat
over 'n klant die ‘zoo maar in eens op nieuwjaars-dag, twintig versche gebakjes had
willen hebben.... verbeeld je nou.... daar zal je nou de oven voor gaan stoken!.... d'r
wèrd niet gebakken op Nieuwjaar.... bij geen één bakker.... bij niemand niet’..
Antje zag op, glimlachend, 'n beetje moe.. keek toen in Pauwtje's verhit gezicht.
En Pauwtje stond op om Ants gekijk te ontgaan, ging haar haakwerk halen, maar
bleef er toen toch weer beuzelig mee in haar handen zitten; ze had er geen lust
meer in, zou die dunne ‘flerrige’ dingen toch nooit meer dragen nu ze bij Grootmoeder
bleef.
‘Kan je niet voort? Wat wordt 't?’ vroeg Antje op haar eigenaardige
schooljuffrouwmanier. En Pauwtje, als be-invloed door die stem, hakkelde haast
kinderachtig verward, ‘niks,.... zoo maar 'n kantje.... maar m'n garen is op’....
De leugen was er vlug uit, en ze frommelde 't heele haakwerkje stijf in elkaar,
bang voor ontdekking. Ze voelde zich kregelig worden tegenover Ant die ze
bemoeiziek vond en die de oorzaak was dat ze weer draaide.
Maar Antje, onverstoorbaar, kijkend met haar moewe oogen Pauwtje aan, zei:
‘Ga effe 'n kluw halen, hiernaast bij juffrouw Baks.... ze is vast nog wel open’....
't Lokte Pauwtje aan,.... ja.... even d'r uit.... even lucht happen.... wat kon 't d'r
schelen om die paar dubbeltjes onnoodig uit te geven. Ze zou dan maar even gaan,
knikte leutig goeiendag en holde 'n oogenblik later de trap af.
't Garen-en-band-winkeltje lag in schemerigen dommel, en toen Pauwtje wat
hardhandig de deur openkletste, wipten de reclame-kaarten tegen de binnenkant
opgehangen, kletterend op en neer, met 'n malschel geschuifel alsof al die stille
dingen tegelijk wakker schrikten. Juffrouw Baks keek eerst door 'n kier van 't strak
gespannen lapje vitrage voor 't raam tusschen de achterkamer en 't winkeltje, schoof
toen bij 't herkennen van Pauwtje nieuwsgierig naar voren.... ‘Wat diè flodder-madam
nou nog zoo laat op d'n avond hebben moest’....
En Pauwtje vroeg een héél fijn haakgaren... 't hoopje kant had ze bij d'r.... voor
de dikte...
Juffrouw Baks kreeg 'n doos, toen nog een, en nog een, en zocht al maar met
haar heel smalle bloedelooze handen van ouwelijkdrogerig menschje naar 't héél
fijne nummer dat Pauwtje noodig had, en Pauwtje, onverschillig wachtend, bestaarde
't reclame prentje van Gütermann's Näh-Seide,..... van Hollandia stop-wol, en de
slordige stapels uitgesleten kartonnen doozen waar op groote vierkante etiquetten
‘Haute Nouveauté’ stond, en gore knoedeltjes lint, band en kantjes uit de gescheurde
hoeken puilden....
‘Nee zulk fijn haakgaren had ze op 't oogenblik niet’....
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Pauwtje's uitdagende oogen keken 't menschje verbaasd aan.... ‘God,.... in
Amsterdam had ze 't àltijd kunnen krijgen’.
En juffrouw Baks, poes-vriendelijk: ‘Ja.. maar Amsterdam is ook Amsterdam....
dat zou Pauwtje oòk wel weten, die was dààr toch oòk maar liever dan hier’....
Pauwtje lachte overmoedig: ‘Nou.... 't was wat.... ze begon 't tenminste leelijk beu
te worden.... moest er niet veel meer van hebben.... Afijn.... 't speet d'r dat ze de
juffrouw moeite had verschaft’....
Ze knikte nog eens naar 't menschje, zag de grijzige handen onbezig over de
doosrand hangen boven de rommelzoo van omgehaalde kluwen.... zag de
fel-nieuwsgierige oogen in 't ouwelijke, op wetenbeluste hoofdje.... toen was ze 't
winkeltje weer uit.
Maar even schoot haar de gedachte door 't brein dat ze 't niet had moeten
zeggen.... dat van Amsterdam en d'r beu-zijn.... stom van d'r.... niemand wist 't
nog.... en nou zoo in-eens tegen dat naargeestige ouwe wijf....
Toen botste ze tegen Jaap op die in de donkere trap-holte stond. Ze schrikte
even, lachte toen: ‘God, Jaap wat doe jij daar.... ga je naar huis?’
En hij, wat onbenullig: ‘Ik dacht dat er wat was.... je bleef zoo lang weg’....
't Warm-goedige van dat bezorgd-zijn voor haar, ontroerde haar; toen zei ze wat
behaagziek: ‘Kom malle jongen, ga door, .... ik zal hier in geen zeven slooten tegelijk
loopen’.
Hij gaf geen antwoord, ging weer met haar mee naar boven. Maar half weg de
trap waar 't petroleum-lampje van den overloop, met een teer-schemerig schijnsel,
't helder rood-en-wit geblokte linnen loopertje met 't effen witte randje verlichtte,
proestte Pauwtje 't ineens uit van onderdrukte leutige lach; ze ging zitten op 'n
trap-trêe en opkijkend met de mooie uitdagende oogen naar Jaap die haar bui niet
begreep, zei ze met al maar gorgelend lach-gestamel: ‘O, Jaap, Jaap weet je nog
wel vroeger.... die Zaterdag toen we samen hadden schaatsengereden op 't
kanaal?.... ik mocht niet van Grootmoeder omdat 't ijs nog niet dik lag, en jij was stil
gedrost van de bakkerij, omdat je me niet alleen wou laten gaan.... en toen je me
thuis bracht zaten onze schoenen vol sneeuw, en toen zijn we achter elkaar,
wijdbeens de trap opgeloopen om onze vuile voeten alleen op de donkere rand van
den looper te zetten.... dan merkte Grootmoeder niks.... en o Jaap, Jaap 't is nòg
om je dood te lachen, toen we bijna boven waren, zagen we pas dat Grootmoeder
net dien middag de schoone had gelegd.... dezelfde die er nou ook op is.... en dat
al onze modder-stappen net op de witte randen waren terecht gekomen’....
Ze wiegde op en neer, met de armen om de knieën, en de overmoedige kop, al
lachgorgelend achterover dat de blanke volle strot strak glanzend naar voren puilde....
En Jaap, leunend tegen den muur, keek op haar neer, lachend wel even, om die
herinnering van toen, maar toch met 'n zonderlinge strakte, 'n stille starheid, dat 't
kijken naar hem, haar opeens met verlegen ontroering sloeg.
Toen ze weer in de kamer kwamen had Grootmoeder uit 'n ketel slempmelk de
kopjes vol geschonken. Antje keek bij hun binnenkomen van haar werk op en Pauwtje
zag in die moewe oogen, even 'n opleving van belangstelling; Grootmoeder zei
alleen ‘wel?’ en Pauwtje gaf maar geen antwoord omdat ze niet wist of dat haar
lang uitblijven gold, of 't niet meegebrachte haakgaren. Ze stopte 't knoedeltje
gehaakte kant weer in d'r taschje, kwam toen bij de tafel staan, en dronk uit 'n kopje
melk dat daar klaar stond. Grootmoeder had 'n paar suikerkorrels op 't tafelkleed
gestrooid en zat nu triomfantelijk in afwachting, de oude juffrouw Ruring staarde
wat ongeloovig, toch met ingespannen aandacht,
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òf naar 't suikerplekje vóór haar, òf de kamer-schemerte in.
‘Hij komt vast’, zei Grootmoeder, ‘elken avond komt-ie, ik heb 'm de heele winter
over-gehouwe’....
Pauwtje was ook weer gaan zitten, keek nu ook, zonder veel belangstelling. Toen
zwierf 't gekijk van haar oogen weer in zachte genoegelijkheid over de kamerdingen,
de portretjes, de luttele vaasjes en pulletjes, de planten, de meegebrachte dingskens
van Grootvaders reizen, de albasten stoomboot onder 'n glazen stolp met 'n rood
chenille randje er onder omheen; en boven op Grootmoeders secretaire, ook onder
'n stolp, 'n afbeelding van 't graf van Pauwtje's moeder, met 'n treurwilg er boven,
en bloemkranzen er op, alles uit haar-werk vervaardigd....
Ze soezelde weer voort, zich gansch overgevend aan de bekoring van die
emotielooze stille burgerlijkheid die daar voor haar leefde in die rustige, goed
verzorgde lang bekende kamer met de zachte warmte, 't stille licht en de
vriendelijk-gezinde menschen die van haar hielden....
Ze keek naar Jaap, goeie trouwe Jaap die toch altijd zoo sullig-goed voor haar
geweest was; toen zag ze hem, die weer heel in gedachten zat, 't half-volle
slempkopje leeg drinken waar zij van had staan drinken.... straks, toen ze van
juffrouw Baks terug was gekomen; en opeens dacht ze weer om haar kijken, vroeger,
door de kier van 't kastvloertje naar de gelagkamer beneden, waar de verliefde
boeren en boerinnen samen uit één glas dronken....
Toen bleef ze naar de oude juffrouw kijken, zoo vriendelijk vergenoegd in de
gemoedelijke breedheid van haar plooiige japon.... en haar oogen dwaalden naar
Grootmoeder die daar goedig-glunder te kijken zat, en stille beuzelige dingen
vertelde, al maar zoo tevreden in haar onnoozel bestaantje van wel-bezorgd oud
vrouwtje... ja.... ze zou morgen maar 'n brief aan Ali schrijven, dan moest diè 't maar
in orde maken met d'r kostjuffrouw,.... zeggen dat zij, Pauwtje, niet meer weerom
kwam,.. en dan 'n postwissel erbij voor nog 'n week huur van d'r kamertje.... dat was
royaal van d'r, en dan had 't mensch niks te zeggen.... jee, jee, als Ali de centen
dan maar niet voor d'r eigen hield.... die zat toch altijd zoo krap.
‘Daar heb je 'm’, zei Grootmoeder; toen keken Antje en d'r moeder en Jaap
allemaal aandachtig naar 'n vlieg, 'n groote, blauwlijvige, zomersche vlieg, die gansch
paisiebel over de tafel te loopen kwam.
Ze hielden den adem in en rekten de halzen, en Grootmoeder alleen leunde
rustigzegevierend tegen de leuning van haar stoel.
‘Wel heere, heere’, prevelde Jaaps moeder, al turend naar 't loome, overwinterde
dier dat her en der over 't tafelkleed liep, ‘'t is toch wat te zeggen.... de heele winter
al.... zoo'n beest nou toch!’
Pauwtje keek zwijgend, nog in gedachten; nee.... ze zou die postwissel toch maar
liever direct naar d'r kostjuffrouw sturen.... 't was secuurder,.... als 't mensch geen
geld zag, werd ze misschien nijdig.... kwam ze hier naartoe....
‘Als u 'm nou jaagt, wat doet-ie dan?’ vroeg Antje nog bestarend de vlieg op tafel.
‘Ik jaag 'm nooit’, zei Grootmoeder, en knikte goedkeurend naar Jaap die de
suikerkorrels voorzichtig met z'n groote bleeke hand naar de vlieg toeschoof.
Als-ie er van vreet, dan zal alles goed gaan met de verandering.... als-ie opvliegt
dan is 't hommeles.... dacht Pauwtje en bleef, al maar kijkend, haar voorteeken
afwachten.... 't Dier vloog traag op, zakte een eindje verder weer op tafel neer.
Pauwtje beknaagde zenuwachtig haar duimnagel,.... stom toch eigenlijk van d'r
om zoo'n voorteeken te zoeken,.... nou 'n ander.... dit geldde niet....
En scherp beturend, 't vadsig scharrelende insect dacht ze weer: als-ie op 'n rooie
plek, van de suiker vreet.... dan zal alles goed gaan.... op 'n zwarte plek.... dan wordt
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't mis. Ze keek, keek al maar, star, fel bijgeloovig.... toen maakte Jaap 'n hoekige
beweging, vloog de vlieg schichtig onder 't licht der lamp vandaan, 't kamerdonker
in.
‘Hè God’, ontviel Pauwtje spijtig; toen keken ze allemaal opeens naar haar en de
oude juffrouw Ruring zei goedig: ‘Nou kind, jij zal in Amsterdam toch wel meer
bijzonders gezien hebben dan zoo'n vliegie’.
‘Dat zou ik meenen’, zei Grootmoeder trotsch, ‘Pauwtje weet héél wat,.... en ze
gaat niet voor niks met al die deftige kunstenaars om’....
Antje zag haar peinzend aan: ‘Is dat nou op den duur niet vervelend om altijd en
altijd door, voor Bijbelsche schilderijen te poseeren? Me dunkt, 't zal wel haast altijd
't zelfde zijn’....
En Pauwtje, wat zenuwachtig door 't mislukken van haar voorteeken en de loop
die 't gesprek nam, zei geprikkeld: ‘Nee.... waarom vervelend?.... iedereen kan toch
geen Fröbeljuffrouw worden.... Mensch, dan zou er de klad in komen’. Toen kreeg
Antje 'n gloeiende kleur van gegriefdheid, en Pauwtje die 't zoo fel niet bedoeld had,
wou 't weer goed maken en begon te vertellen, al maar te vertellen, echt gebeurde
dingen waarvan ze 't niet-oirbare afliet en met haar avontuurlijke geest verdraaide
en verwerkte tot pasklare verhalen, die haar meesleepten tot 'n fantastische
opwinding waardoor ze zelf aan de waarheid van al dat gebeuren, geloofde.
‘We wou-en je laatst 'ns opzoeken toen we in Amsterdam waren, is 't niet Jaap?’
zei Antje ‘maar we konden je adres maar niet vinden, en ik had niet veel tijd meer
omdat ik nog een boodschap bij “Arbeid Adelt” had.... maar Jaap is toen nog alleen
gegaan, waar Jaap?’
‘Och’, zei Pauwtje heel verbaasd, en erg overdreven teleurgesteld, en tegelijk
dacht ze dat er dàt nog net bij moest komen, .... jee, jee, zoo'n karhengst.... Wat
zouden de andere meiden 'm in de maling nemen.... Moest-ie nou nog nèt doen....
dat moest ze voor goed den kop in knijpen..
Toen, als peinzend zei ze: ‘God.... dat je 't niet hebt kunnen vinden.... dat begrijp
ik niet.... afijn 't is maar beter ook.... M'n kostjuffrouw is er lang niet op gesteld dat
er jongens aan de deur komen,.... er wonen meer meisjes bij d'r dan ik alleen en
dan geeft zoo iets geen pas weet-je’....
Grootmoeder knikte tevreden: ‘dat's knap van d'r’, zei ze goedkeurend ‘héél
knap.... ik zou d'r wel eens willen zien.... dan zou ik er dat meteen eens zeggen’....
En Pauwtje, gansch overmoedig geworden door haar eigen fantastisch gepraat
en door 't vooruitzicht van voor goed te hebben afgedaan met haar vroeger leven,
zei uitdagend vroolijk: ‘Wel nou Groot, dan ga je maar 'ns mee, als ik weer naar
stad ga hoor!’
't Oude mensch knikte haar, met haar goedig-gelukkige glimlach toe, stond toen
op om nog eens de slempkopjes te vullen....
‘Morgenochtend verslapen we ons vast.... 't is zware kost.... slempmelk’, zei de
oude juffrouw Ruring, zoetjes lepelend uit haar kopje melk die nog te heet was om
te drinken.
‘Ik verslaap me tòch.... iederen morgen,.... zonder slemp’, lachte Pauwtje
warm-gloeierig en wat uitbundig.
‘Ja’, zei Grootmoeder, ‘'t is 'n luilak.... je hoeft warentig 's morgens geen warme
broodjes meer voor d'r te brengen Jaap, ze eet ze toch niet’....
‘Breng ze me 's avonds maar.... voor m'n avondeten.... dan smul ik ze allemaal
op.... op jou gezondheid.... 's morgens ben ik te lui’.... zei Pauwtje wat behaagziek
lonkend naar Jaap met haar glinsterstralende, brutale oogen.
En Jaap, bleek, star en stil gelijk hij den geheelen avond geweest was, boorde
z'n koel-klare blik in 't fel gekijk van haar oogen, tot ze die onrustig verward ontweek;

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

toen zei hij met z'n lijzige, berustende stem: ‘Dan krijg je ze voortaan 's avonds van
me’.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 22

478
Ze waren nu allen weg; Pauwtje stond treuzelig in haar taschje te scharrelen,
Grootmoeder ruimde 't melk-gerij op, kwam toen Pauwtje's rustbed in elkaar zetten.
Pauwtje rekte zich geeuwerig, voelde zich opeens moe en gedrukt na de
overdreven bui waartoe ze zichzelf had opgewonden; zou ze 't nu maar meteen aan
Grootmoeder zeggen? dan was ineens maar de kogel door de kerk.... kòn ze niet
meer terug, zelfs al wou ze....
Ze voelde zich klam worden van zenuwachtigheid; 't was toch 'n heel besluit....
plotseling dacht ze weer om haar doodelijke verveling dien ochtend.... kaasmarkt
of schapenmarkt.... wat 'n nest.... wat 'n gàt van 'n plaats....
Maar als ze terugging dan werd 't toch weer 't oude.... had ze niemand die d'r op
de been hield.... Alleen als Henk van d'r gehouden had, dan had ze goed kunnen
blijven, al ging ze naar de stad terug....
Ze voelde wat kroppen in d'r keel, 'n opzwellende huilerigheid die ze probeerde
weg te slikken....
Neen.... ze bleef hier.... ze hielden hier van d'r.... allemaal. Niemand dacht hier
iets kwaads van d'r, zou 't nooit van z'n leven in z'n hoofd krijgen om kwaad van d'r
te denken.... en dàt zou d'r opgericht houden, zou voortaan d'r trots zijn.... Toen
plotseling, wat schril van stem en beverig zei ze 't tegen Grootmoeder, dat ze
voortaan bij d'r bleef....
Nog lang, dien nacht had Pauwtje wakker gelegen, heel haar avontuurlijke geest al
maar bezig met voorstellingen van wat haar leven voortaan zijn zou. Ze voelde zich
even gewichtig als zoovele jaren geleden toen ze van Grootmoeder weg zou gaan,
en evenals toen lag zij met haar felle oogen wijd open in 't nacht-donker, te
overleggen, te denken.... al maar te denken.
't Was als 'n nieuw avontuur; 't prikkelde haar tot frissche opgewekte levensblijheid,
ze zag zichzelf, ingetogen, vroolijk, ijverig doende in Grootmoeder's huishoudinkje;
op straat, stil vlug, met waardigheid groetend en vriendelijk gegroet door al de
kleinestadsmenschen die mekaar allemaal kennen, en goedig genegen zijn.
En luchthartig hechtend haar gedachten aan allerlei kleinigheden, zag ze zichzelf
verrassinkjes meebrengen voor Grootmoeder.... lag ze te peinzen wat ze wel allemaal
zou kunnen doen.... zoo'n mooie lustre japon koopen, zooals Jaaps moeder aan
had.... of die zelf naaien.... heelemaal zèlf, voor 't oude mensch.
En opeens weer besefte ze dat ze zooveel geld niet meer uit te geven zou hebben
als vroeger.... begon ze te overleggen hoe ze misschien door Ant Ruring, wel aan
naai- of stopwerk zou kunnen komen als bijverdienste....
....Totdat ze insliep en laat pas in de morgenuren wakker geworden, Grootmoeder
in haar bezig gedoe-tje hoorde zingen, al maar zacht-neurieënd met haar versleten
stem van oud vrouwtje, vroolijk-genoegelijk door 't heel blije dat zoo plotseling in
haar eenzame oude leven gekomen was.
Pauwtje had in 't postkantoor, op 'n postblad d'r brief aan Ali geschreven, en meteen
'n postwissel naar d'r kostjuffrouw. Nu was alles afgedaan,.... 't verleden voorbij....
Modellen waren er genoeg, fatsoenlijke en gemeene.... ze zou-en háár niet missen....
d'r niet terughalen....
Veerkrachtig liep ze voort, wat gemaniéreerd door 't nauwe rokje en de
nieuwmodische schoenen met hooge hakken, damesachtig in haar
groote-stadskleedij met de slappe, donkere vilthoed opvallend flatteus voor de
lokkige, blonde haarweelde, de mooie kop, de uitdagende oogen. En ze wist dat ze
nagekeken werd van achter de gazen horretjes, de tullen gordijnen,.... wist dat ze
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gezien werd van uit de stille huizen op die nette, smalle, leege grachtjes. Ze
glimlachte voor zich heen, voelde zich een persoonlijkheid in die onbewogen stille
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omgeving, iemand die meer wist, meer gezien, meer ondervonden had dan al die
menschen die daar van ouder op ouder hadden gewoond in kille, kalme onontroerde
rust.
Toen ze vlak bij huis, langs Ruring's bakkerswinkel ging, en de oude juffrouw binnen
staan zag, liep ze even met 'n vroolijke groet de winkel in; er was 'n blije leutigheid
over haar, 'n behoefte om vriendelijk te zijn, en vriendelijkheid te ontvangen, maar
't oude mensch dat koel teruggetrokken haar groet beantwoordde, nam haar mee
naar de kamer achter de winkel, 'n stil, donker en naargeestig vertrek. En opeens
voelde Pauwtje haar zonnige vreugde-stemming verklammen tot 'n zeurige,
drukkende verveling.
Toen zei de oude vrouw wat kapittelig: ‘Kijk 'ns Pauwtje, ik bemoei me niemendal
met jou zaken, maar van morgen komt juffrouw Baks in de winkel en die vertelt zoo
maar open en bloot dat jij-zelf gisteravond tegen háár gezegd heb dat je niks meer
van Amsterdam hebben moet.... en òns zit je heele verhalen te doen over alles wat
je daar beleeft, en beleefd heb.... eer, en plezier, en voorname kennissen, en hoopen
vrienden bij de rijkdom, weet ik veel;.... hoe zit dat nou? Gunst, ík wil me volstrekt
niet in je vertrouwen dringen, .... al ben ik nou duizendmaal 'n ouwe vriendin van je
goeie Grootmoeder, en al heb ik je zóó.... zóó klein gekend....
Hou gerust voor je wat je niet zeggen wilt.... Maar als 't waar is wat Betje Baks
zeidt dan had je dat òns gisteravond toch òok wel 'ns kunnen zeggen hè?’
'n Oogenblik voelde Pauwtje de oude lust haar bekruipen om te draaien, te zeggen
dat 't garen-en-band-mensch loog.... schuw dwaalden haar oogen over de dooielijke
kamerdingen, de gehaakte anti-macassers op den sofa-rug, de leege, plantlooze
steenen sierpot voor 't raam, de lange dunnerige pampas-pluimen op de schoorsteen
die al maar heen en weer wuifden door de verwarmde lucht boven de kachel,.... en
midden in die schemerige, landziekige kamer voelde ze zichzelf als opgevangen,
ter verantwoording geroepen, schichtig schoolkind.
Ze voelde zich opstandig worden; 't bloed schoot haar gloeiend naar de wangen;
toen zei ze plomp, met 'n weerbarstigen schok van haar overmoedigen kop:
‘Ja.... voortaan blijf ik bij Grootmoeder.... hebt u er soms wat tegen?’
Maar de oude juffrouw vergat in haar heftige, nieuwsgierige verbazing, om boos
te worden over die ongepaste toon; ze keek, keek met strakke, vraagzuchtige oogen
al maar Pauwtje in 't opgewonden gezicht, vroeg toen fel, weten willend: ‘Gunst kind
wat is er gebeurd, daar steekt toch meer achter, als je zoo maar ineens tot zoo'n
besluit komt.... jij.... zoo'n stadsdame, die 't er zoo best naar d'r zin heeft’....
Ze ging zitten, al maar kijkend, al maar fel wachtend, weten willend.
En Pauwtje, koppig geworden door 't nieuwsgierig-kletserige, 't achterdochtig
uitvragen, verhardde zich hoogmoedig en zei stug: ‘Nou, als u denkt dat er wat
achter steekt, dan moet u 't zelf maar uitvinden! of vraagt u er juffrouw Baks óók
maar naar, misschien weet ze dát ook wel!’ Toen kwam Ant binnen, en Pauwtje
ging haar tegemoet, toen met haar terug naar den winkel.
‘God, God wat 'n misselijk kletswijf is die Baks’, barstte Pauwtje driftig los; en Ant
vergoelijkend:
‘Wor' nou niet zoo boos.... 't mensch bedoelde er niks kwaads mee.... en 't is toch
heel natuurlijk dat wij er óók erg van opkeken, en 't wel een beetje raar van je vonden
om zoo.... zoo achterkoetserig te doen’.
Toen, onderzoekend Pauwtje aanstarend: ‘Zie je.... daar moet toch een reden
voor zijn, dat je zoo ineens weg wil.... gunst, als je 't niet zeggen wil, moet je 't bij je
houden.... maar, vanzelf hè, ga je dan zoo van alles denken.... of er wat gebeurd
is.... of zoo’....
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Ant schrikte opeens van Pauwtje's felle oogen; ‘God, daar hoef je nou zoo boos niet
om te zijn.... ik meen 't goed met je.... dat weet-je,.... en ik bedoel d'r ook niks
bijzonders mee!’
‘Nee’, duwde Pauwtje haar schamper toe ‘je meent 't goed, maar ondertusschen
denk je toch maar alles!.... Alles eerder dan dat ik uit hartelijkheid voor Grootmoeder
thuiskom hè?.... Nou.... Ajuus hoor’!....
Ze stapte den winkel uit, de straat op; toen hoorde ze gauwe stappen, herkende
Jaaps geloop, maar ze keek niet om. ‘Ik ga met je mee zoover’, zei hij zacht, met
z'n koele, rustige stem. Ze gaf geen antwoord, voelde 'n brok in d'r keel, wou zich
toch verharden tot onverschilligheid; voor háár part konden ze uitsoppen....
allemaal....
Bij Grootmoeders huisdeur waarvan Pauwtje de sleutel had, bleef Jaap staan,
ging toen met haar naar binnen, maar in 't kleine portaaltje, toen ze de trap wou
opgaan, hield hij d'r tegen. ‘Ik wil je even spreken’, zei hij kalm, beslist.
Ze bleef zwijgend staan, leunend tegen den muur, de oogen naar den grond.
En heel sober, moeilijk soms vindend z'n woorden die zacht waren en innig van
ontroering, zei Jaap dat-ie van d'r hield....
‘Ik heb zoo allemachtig veel van je gehouden,.... altijd al Pauwtje.... dat weet je....
maar ik zei 't je nooit omdat je hart altijd naar de stad trok hè.... Toen wachtte ik
maar geduldig.... dacht altijd maar, misschien komt er nog ooit eens 'n tijd dat je me
noodig hebt en dan.... nou dan zou ik 't niet langer stilhouden dat.... dat ik je zoo
ziels-liefheb, Pauwtje’....
Ze had onbewegelijk, stil, met gebogen hoofd staan luisteren; nu hij zweeg keek
ze op, en haar blik viel vol in de zijne.
‘Waarom zeg je me dat nou ineens?’ vroeg ze, zenuwachtig.
Toen legde hij z'n handen op haar schouders, en terwijl 't gekijk van z'n oogen
niet losliet haar vragende, onrustige blik, zei hij zacht: ‘Als ik nou zeggen kan dat
we.... dat we verloofd zijn.... dan zal niemand er kwaad van denken dat je niet meer
naar de stad terug wil’.
Ze stampvoette, balsturig als 'n kolderig jong paard, de mooie, overmoedige kop
achterover gooiend: ‘'t kan me niks schelen wat ze denken.... ik heb maling....
màling.... màling aan de heeleboel’....
En plotseling, zenuwachtig ontdaan, als geslagen door de felle reactie die zoo
gauw haar zonnige, fleurige stemming had vernield, begon ze te schreien, zacht,
met kinderlijke snikgeluidjes en wijd-open, vochtglanzende oogen, waaruit de
glinsterende gauwe tranen al maar neergleden, stil, ongestoord tot langs de bevende,
bedroefde mond.
'n Oogenblik had Jaap 't aangezien, sullig, onbeholpen, toen had hij z'n arm om
d'r schouders geslagen, haar tegen zich aan getrokken en, verlegen eerst, toen
inniger door haar gansch willoos overgegeven liggen in z'n armen, kuste hij haar
gezicht, met langzame, voorzichtige zoenen....
Maar opeens wrong Pauwtje zich los, ze kòn niet meer, kon 't niet langer verduren..
Jaaps liefkoozingen hadden weer al de herinneringen aan haar liefde voor Henk
gewekt; ze had zich laten kussen, al maar denkend aan Henk, wegzinkend in haar
eigen waanvoorstelling, hoe 't zijn zou als hij 't was die haar kuste, haar troosten
wou....
Tot ze opschrikte, walgend ineens van die liefkoozingen die niet van hèm waren.
Ze wreef d'r oogen ruw met d'r in elkaar gepropte zakdoek, zei toen gejaagd,
zoekend 'n reden om van hem af te komen: ‘Och kom.... morgen zullen ze jou ook
wel belezen hebben dat er 'n steekie aan los is met dat onverwachte thuiskomen
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van me.. en dan kan je óók kwaad van me gaan denken.... zooveel als je wil.... net
als de rest’.
Hij zweeg, legde alleen z'n groote bleeke handen weer op d'r schouders. ‘Toe
nou’, vervolgde ze, ‘laat me nou maar’.... Toen zei hij zacht: ‘Ik hoef niks te denken
Pauwtje.... ik weet alles van je.... ik ben 't te weten gekomen.... al 'n poos
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.... toen ik je adres zocht.... En toch ben ik van je blijven houden Pauwtje’.... Haar
vervaarde oogen keken hem star aan; ‘God, Jaap.... Jaap’.... prevelde ze wezenloos.
Maar plotseling, als opgeschrikt door haar eigen gedachten zei ze: ‘Toe.... ga nou
naar huis Jaap.... anders merkt Grootmoeder wat’.
Ze had 't hem kortaf, kregelig van overspanning toegeduwd en hij stond daar
opeens weer, wat lijzig, stil, sullig als altijd, ‘goed dan.... tot van avond?’
‘Ja’.... zei ze vaag.... ‘tot van avond’ en holde de trap op.
In de keuken stond Grootmoeder voor 't aanrechtje, maakte een pak van de
overgebleven gebakken scholletjes van den vorigen dag, eerst 'n servet, dan 'n
bord, de scholletjes, 'n bord, dan ordelijk 't servet om alles heen, dichtgevouwen.
‘Zie je, 't gaat best zoo’, zei Nicht Jaantje die er bij zat ‘dat is 'n heele smikkelpartij
voor me, van middag’; toen fleemerig vriendelijk tegen Pauwtje die binnenkwam:
‘Zoo kind.... ben je d'r eens op uitgeweest.... lief weertje hè?’
Ze wachtte niet veel antwoord af, nam 't pak dat nu klaar was, en stond stijfrekkerig
op; toen op een wij-weten-'t-wel-samen-toon tegen de oude vrouw: ‘Nou Wimpie,
hou je maar goed hoor.... 't beste, mensch.... 't beste.... enne.... nog wel bedankt
hoor!’ Toen, vaag naar Pauwtje die voor 't raam stond: ‘dag kind’.
Grootmoeder had nicht Jaantje tot aan de trap uitgelaten, en toen ze in 't keukentje
terug kwam, zag Pauwtje pas dat 't oude mensch overstuur was; even bleef ze nog
op haar eigenaardige manier bezig rondscharrelen, zei toen de reden al, niet instaat
te zwijgen over dingen die haar zoo onbewogen leven in vreemde beroering brachten.
‘Ik heb nicht Jaantje verteld dat je voortaan weer bij me blijft.... ze keek er erg van
op.... 't is ook haast niet te begrijpen dat je ineens zoo.... van al die kunst en die
deftigheid en al dat meer.... zoo maar ineens afstand doet’....
Ze wachtte, en toen Pauwtje niets antwoordde, ook niet bewoog uit haar stille
houding bij 't raam, begon ze weer: ‘Nicht Jaantje zei dat ze 't toch wel 'n hééle
opoffering vond.... als je 't tenminste zoo goed en plezierig heb als je altijd vertelt....
en dat je toch nooit meer zou wennen hier.... ze zeidt dat je 't geen maand zal
uithouwe’....
‘Dat is toch mijn zaak’, zei Pauwtje stroef, ‘'t is toch mijn eigen vrije wil dat ik bij
u terugkom hè?’
De oude vrouw antwoordde niet dadelijk. Toen wat gewichtig: ‘We hebben 'n
heele tijd over je zitten praten kind.... 'n hééle tijd’....
‘God, God’, barstte Pauwtje dol driftig los, ‘moet nou iedereen d'r bij te pas
komen.... iedereen 'n duit in 't zakje doen, omdat ík.... ík lust heb om weer bij m'n
Grootmoeder te komen wonen?’
En de oude vrouw, zenuwachtig al door de ongewone loop der dingen, 't denken
en overleggen dat haar bekrompen geest maar onwillig te verwerken wist, zakte
huilerig neer op den stoel naast 't keukentafeltje en zeurde klagelijk voort:
‘Ik was zoo in m'n schik van morgen.... alles zoo best.... en nou al die drukte....
God, ik heb toch niet gevraagd of je weer bij me kwam?.... ik ben altijd tevreeje
geweest als ik maar wist dat jij 't naar je zin had.... en nou moet niemand zeggen
dat je je voor mij gaat opofferen.... Ik heb je altijd vrijgelaten.... altijd.... geen stroo
breed heb ik je ooit in den weg gelegd.... en nou val je ineens zoo nijdig tegen me
uit.... waar is dat nou allemaal om?’ Ze bleef zacht teemerig huilen; toen verwijtend:
‘Kan ik 't helpen dat nicht Jaantje zegt dat je 't hier geen maand zal uithouwe?.... ik
heb d'r verteld van dat gemeene bekladden dat ze je doen,.... die andere jaloersche
meissies, en toen zei ze: ‘als er
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dan maar niks van an is.... als ze dáárom dan misschien maar niet thuis komt....
Och God, och God, ik ben d'r suf van.... suf’....
't Oude mensch bleef hulpeloos voorthuilen; Pauwtje keek naar haar, zwijgend,
onverschillig met 'n gevoel van afkeer, van hevige haat ten opzichte van die oude
vrouw die daar in egoïstisch zelfbeklag te teemen zat. Een dolle begeerte ontwaakte
bij haar om alles te bekennen, alles, van d'r verscharreld leven, d'r verdriet, d'r
ellende soms, d'r gehunker naar 'n ander bestaan, en 't verwijt brandde op d'r lippen
dat zij, die al te toegeeflijke, verblinde vrouw die nu te weeklagen zat over eigen
gebeuzel, de oorzaak was van alles....
En toch miste zij de kracht er toe, verweekte haar verontwaardiging tot 'n schrijnend
meelijden met zichzelf en met de oude vrouw, even zwak als zijzelf, even stuurloos
en goedgeloovig....
‘Kom’, zei ze zacht, met bevenden mond, ‘huil niet langer oudje,.... de sop is de
kool niet waard’....
Ze ging 't alkoofje door, naar de voorkamer, bleef toen doelloos voor 't raam staan
kijken; ze wist dat alles voorbij was.... d'r toekomstplannen, d'r blije vooruitzicht van
ander leven.... 't Wrokte in haar, niet meer tegen de oude vrouw, maar tegen die
anderen die nooit een woord gerept hadden om haar te waarschuwen, nooit een
hand uitgestoken om haar overeind te houden toen 't nog tijd was.... die anderen,
kalm gedwee en zelfgenoegzaam in hun paisiebel leven dat geen verleiding bood,
en die nu vol achterdocht kwaad zochten waar geen kwaad was....
Onbeweeglijk bleef ze staan, strak bestarend de stille gracht met wat dun gerimpel
van traag water....
't Was voorbij, ze wist 't nu, ze sleepte d'r verleden mee.... zou 't nooit meer
kwijtraken.... Jaap kende 't, en de anderen zouden 't ook kennen, vroeg of laat. Ze
zouden wel net zoo lang zoeken en denken tot ze 't wisten....
Er kwam een bittere lach om Pauwtje's strakken mond: God ja, dat waren nu de
menschen die allemaal van d'r hielden.... die vriendelijk voor d'r waren.... en dat zou
voortaan d'r opgericht houden, d'r trots geweest zijn; alleen Jaap.... arme goeie
trouwe Jaap....
Voor 't verweerde spiegeltje boven Grootmoeders penantkastje, dofte Pauwtje d'r
verwarde haren op, spelde de groote hoed weer stevig vast; toen greep ze d'r
taschje, ging terug naar de keuken. En 'n beetje schorrig van gekunstelde vroolijkheid
zei ze tegen Grootmoeder:
‘Oudje, nou moet je niet meer jeremieeren.... nicht Jaantje heeft gelijk, ik.... ik pas
hier niet meer....
En nou ga ik maar weer terug.... dag oudje, denk maar eens om me hoor.... ik
bedoelde 't goed’....
Grootmoeder keek angstig verbaasd, ze was wel gewoon aan Pauwtje's
eigendunkelijk komen en gaan, maar zóó onverwacht!..
Ze zocht d'r zakdoek om d'r oogen af te drogen; ‘die nare Jaantje met d'r geklets
nou ook.... als ze dàt geweten had, dan had ze d'r zeker niet nog die lekkere
scholletjes meegegeven.
En 's avonds zat Jaap bij de oude Grootmoeder te luisteren naar wat ze vertelde
van Pauwtje die opeens weer was heengegaan.
‘'t Is zoo'n goeie meid’, beuzelde de oude vrouw, ‘d'r zit geen haar kwaad in, alleen
is ze wel 'ns een beetje kurig’....
Toen, wat suikerkorrels strooiend op 't rood en zwarte tafelkleed: ‘'t zal me
benieuwen of-'t-ie weer komt!’
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Maar Jaap gaf geen antwoord, zat stil, onbeweeglijk star, buiten den lichtkring
der lage petroleumlamp, en z'n gezicht was bleek en roerloos als 'n vreemd masker
in 't kamerdonker rondom....
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Kroniek.
Boekbespreking.
Top Naeff, Voor de Poort, Amst. Van Holkema en Warendorf, zonder
Jaartal.
De roman der ongetrouwde vrouw - bij uitnemendheid! Ik ben heel blij dat een
vrouwelijk auteur den moed, den ernst, de toewijding en het talent getoond heeft
dit boek te schrijven. Ons mannen - gesteld dat er onder ons zijn die het zóó zouden
kunnen, zoo vrouwelijk teergevoelig en meedoogenloos tegelijk - zou het nooit zoo
goed ‘afgenomen’ worden; meelijdende belangstelling van een man voor een
ongetrouwde, vruchteloos beminnende en verdorrende vrouw lijkt verwaand,
weekelijk of... al te wreed. Er zullen er trouwens genoeg zijn, in dezen tijd van
grimmige vrouwenbeweging, die het ook Top Naeff kwalijk nemen de geschiedenis
van Liesbeth van Landschot, niet als een zeer bizonder, zeldzaam pathologisch
geval, maar als een type - want dat is het - als louter ‘algemeen-menschelijkheid’
te hebben behandeld. Ik hoor de verontwaardigde protesten al! Had ‘dat mensch’
maar een maatschappelijk baantje gekozen, nietwaar? - was zij maar verpleegster
of telegrafiste geworden, schrijfster of leerares! Had zij maar afleiding gezocht en
voldoening ‘in haar werk’, was zij maar een ‘bewuste’, zelfstandige, zich nuttig
voelende vrouw geweest!... Malligheid! Er zijn geen baantjes waarin vrouwen in 't
geheel niet met mannen in aanraking komen - en dan nog! - er zijn er geen waarin
zij niet de gelegenheid hebben zich, evenals freule Liesbeth van Landschot, te
vernederen - want, nietwaar?, dát is het woord nu algemeen vernomen over de
heldin van ‘Voor de Poort’ - zij vernedert, verlaagt zich, gooit zich weg, zij wordt
belachelijk, bijna verachtelijk, een malloot. Gij, dames, dames! - o ja, ook gij hebt
medelijden, zegt ge hoogmoedig, maar kunt geen sympathie voor deze vrouw
gevoelen; acht ge u zelven niet bijna beleedigd in het beeld van deze door de liefde
misvormde?
Welnu, wat mij betreft, laat mij u in alle bescheidenheid mogen verzekeren, dat
ik, lezende dit boek, van het mooie begin tot het nog fraaier einde, voor Liesbeth
van Landschot een nimmer aflatende broederlijke genegenheid, een teeder respect,
ja soms ontroerde bewondering heb gevoeld. Dat ik voortaan, met nog dieper
schroom dan de natuurlijke van totnogtoe, met den eerbied die verschuldigd is aan
allen die veel geleden hebben - en aan die zwijgend leden in het bizonder! - de vaak
zoo groteske figuren van oude-juffrouwen, met hondjes, kanarievogels en
kransvriendinnen naderen zal. En hoe stevig voel ik thans staan mijn bewonderende
hoogachting voor de moedige, geestkrachtige, heldhaftig-volhardende vrouwen,
die, ook gedurende en nà het doorlijden eener onbeantwoorde-liefdes-periode, vrij
en fier, met een glimlach op het gelaat, zoo vaak dat der nijdige wereld toegewend
worden moest, haar eenzamen weg vervolgden, nimmer kamp gevend, nimmer
erkennende ten-minste, overwonnen te zijn.
Neen dames, met uw vrouwen-beweging - hoe begrijpelijk, zelfs noodzakelijk,
hoe verstandig, ja ‘sympathiek’ misschien overigens! - komt ge er niet, richt ge niets
uit tot het genezen en voorkomen van smadelijke ‘pathologische gevallen’ als dat
van Liesbeth van Landschot! Geeft liever flink wat ruimte van beweging aan uw
opvattingen omtrent het vrouwelijke liefde leven, beoordeelt en vooral veroordeelt
niet zoo gereedelijk - dat zal althans een béétje helpen! Maar natuurlijk ook niets
méér dan een beetje! Zijn liefdesnoodlot kan geen sterveling ontgaan. Oppermachtig
heerscht in ons aller diepst-instinctieve gevoelsleven de groote,
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schijnbaar grillige, ten eenenmale onberekenbare natuur! Haar vormingen kunnen
wij bestudeeren, haar wetten nimmer nagaan. Pathologische gevallen? O zeker,
als gij de kankerende liefde ook een ziekte noemt - de eenige dan misschien die
niet door ‘vreemde organismen’ wordt veroorzaakt, maar door de meest on-bewuste,
en allergeheimzinnigste, beweging in ons eigen zelf.
Top Naeff heeft een diep-in voortreffelijk, een grootendeels prachtig boek geschreven.
Een boek van gevoelsnuances zoo fijn als misschien alleen een vrouw zich ten volle
bewust maken en geduldig beschrijven kan, een boek zoo strak en smaakvol, toch
met zoo bevallige losheid binnen de vooruitbepaalde grenzen gehouden, dat nooit
- of toch nu en dan éven? maar uiterst zelden! - bij de lezing een gedachte aan te
groote keurigheid opkomt. Ik had het nóg mooier gevonden, als de groot-epische
schrijfwijze ware gevolgd, ik bedoel wanneer, als van een hooger standpunt overzien,
de handelingen, woorden, gedachten der verschillende personen elk voor zich
beschreven waren, en niet alles alleen in betrekking tot Liesbeth, of van Liesbeth
uit. Maar het is zeer goed mogelijk dat door een zoodanige behandeling de schrijfster
haar talent min of meer geforceerd en niet die magnifieke eenheid van toon, van
kleur, dat bijkans monumentaal kompleete bereikt zou hebben. En hoe uiterst
begrijpelijk dat zij, ten innigste verdiept in haar hoofdpersoon - o heerlijkheid der
artistieke aandacht! - als 't ware niet ophouden kon van haar te vertellen - ophouden,
't moet haar een hinderlijk oponthoud en storing der visie hebben geschenen. En
daarbij, hoe bewonderenswaardig, de geboren romancière kenmerkend, om zóó,
nimmer loslatende den draad der zich voortspinnende liefdegedachten en
gedragingen harer hoofdpersoon, toch kans te zien ons de verreweg meesten harer
overige figuren duidelijklevend voor oogen te voeren, die van Liesbeths familie in
de eerste plaats, zoodat ten slotte, als op den achtergrond der fatale tragedie waarom
het boek geschreven werd, een volledige gezinsroman blijkt te zijn ontstaan, de
roman van het verwelkend gezin van Landschot. Ondergangen te beschrijven is
een sterke kant van Top Naeff, zooals het er een is van de geheele realistische
romanschrijfkunst. De geuren der verwelking prikkelen tot verfijning van sentiment.
Papa en mama van Landschot, Liesbeths zuster Sidonie en haar zwager Menno,
maar ook de kinderen, ook de frissche Mies en André - allen heb ik ze zien en hooren
en voelen leven - in twijfel blijvende alleen omtrent de persoon van Theodoor, de
éénige, geloof ik, die nimmer als een verschijning met vaste omtrekken uit het
halflicht van den roman-achtergrond te voorschijn komt. Waarvoor hij wel noodig
mag zijn geweest?... De oude heer, zacht-vriendelijke levensfilosoof met zijn
voornamen weemoed, zijn vrouw, de française, levenslang als een prinses gevierd,
als een bijou gekoesterd, ze zijn eenvoudig meesterlijk; Menno, die ruw-trouwhartige
levensgenieter, mag onmiddellijk na hen worden genoemd. Maar ook Emma, het
coquette, verwende vrouwtje, - de ‘rakker’ die nooit door haar man ‘een heel lief
meisje’ gevonden was; uitstekend, dat trekje! - en ten slotte ook hij zelf, Scheffer,
hij die in het boek de ondankbare rol van hatelijk-bravig koele, niet tot liefde te
ontvonken manspersoon te vervullen kreeg! Het is mij bekend dat eenige lezers en
lezeressen van Top Naeff's roman (die, zooals men weet, reeds gedurende het
voorjaar in G r o o t - N e d e r l a n d werd gepubliceerd) zijn figuur niet
menschelijk-begrijpelijk, niet tastbaar genoeg konden vinden, en ik geef toe: een
uitgesproken persoonlijkheid is hij zeker niet, maar hoe weinigen zijn dat ook in het
werkelijke leven, hoe kan men, bij de beschrijving van boekpersonen, altijd maar
forsche lijnen neerzetten, waar de natuur zelve, als lusteloos, zoo vaak bij de vage
aanduiding blijft.
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In Scheffer gaf Top Naeff m.i. het geenszins treffend (en misschien daardoor iets
te weinig boeiend) maar toch welgelijkend beeld van den doodgewonen hollandschen
heer, echtgenoot en vader, waar nu eenmaal, in 't algemeen gesproken, niet veel
smaak en kraak aan is, die vooral in zijn schroom voor sentimenteele moeilijkheden,
zijn angst een z.g. mal figuur te zullen slaan, zijn benauwdheid voor het buitensporige
in elke richting, vaak zoo rechtaf onuitstaanbaar en, in hoogeren zin, belachelijk zijn
kan.
Maar wat men ook moge vinden van één dezer bijfiguren of van allen, de grootheid
van dit boek van Top Naeff is en blijft haar prachtige heldin. Ziedaar een stuk werk,
dat gaaf en kompleet, dat àf is. Om Liesbeth noem ik ‘Voor de Poort’ een
meesterstuk; de figuur van deze vrouw zal in onze litteratuur blijven staan en gloren
tot in lengte van dagen. Alle kunstenaars zijn idealisten; zij willen bloei, zij willen
heerlijkheid. Een liefde, een mensch, een mooie en lieve vrouw vooral die niet tot
volheid geraakt, maar verdort voor zij ontluikt, stemt hen tot diepen weemoed. ‘Ik
ween om bloemen in den knop gebroken,’ zong Kloos. Aan dit gevoel in het verhalend
proza een machtige en definitieve uiting gegeven te hebben, zal misschien eens
de grootste roem der voortreflijke schrijfster Top Naeff blijken te zijn.
Tot den volledigen liefdesbloei der vrouw behoort het moederschap. Ook deze
waarheid heeft de schrijfster moedig in de oogen gezien. Onder de mooiste, tevens
fijnst-weemoedige, bijna niet meer schrijnende bladzijden in haar boek zijn die waarin
beschreven staat, hoe Liesbeth zich, met het kind dat haar gewaande rivale het
leven kosten moest, een pseudo moederschap schept. Hier zijn een paar alinea's
eruit: (II 114). ‘Van de verpleegster, in wier gunst zij zich met vrouwelijk beleid en
duldzame volharding langzamerhand te dringen wist, leerde zij nu hoe het te
hanteeren, te baden, te wegen....
Angstige dagen hadden ze te zamen doorgemaakt, toen het voedsel van de
vrouw, die het zoogde, niet langer toereikend bleek, het gewicht afnam....
Nu kreeg het er een bijzonder-bereide melk bij en - gelijk een uitvinding verheugde
het hen allen - nu ging het zoo goed!
Liesbeth verbeeldde zich, dat ook het schrompelig gezichtje ontplooide en met
den dag liever werd, de voetjes roziger. Wanneer zij het op haar schoot hield, werd
het haar eigen kind!
Wat was er voor verschil, dacht zij wel eens in heur stille weelde, tusschen dat,
wat zij nu bezat, en het werkelijke vrouw en moeder zijn? Was er nog meer, nóg
beter? Zou ooit haar iets, wat ook, bevredigen zoo volkomen gaaf en gul als deze
dagen met het kind, deze avonden met den man? En haar adem hield ze soms in,
alsof het geluk dier uren in de stille kamer hoorbaar was....’
Heb ik dan heelemaal geen aanmerkingen?... Heb ik geen wenschen voor de
toekomst dezer schrijfster? O ja, dié heb ik zeker. Er is iets oneenvoudigs in haar
stijl gekomen dat mij somtijds lichtelijk hinderde, iets precieuzigs en gezochts. Men
behoeft het z.g. banale niet zoo angstvallig te vermijden; er zijn tonen waarop men
álles zeggen kan. En dan ook: bij het vele goede, dat Top Naeff zich won in haar
prachtige ontwikkeling van ‘leuke’ meisjesboek-schrijfster tot romancière van groote
beteekenis, heeft zij toch iets.... verloren? Neen, dat nog niet gelukkig, maar
verwaarloosd, ontijdig versmaad Het is haar spontane geestigheid, haar sprankelende
humor. Wat ik voor haar toekomst hoop is het bereiken van een nog hooger plan,
waarop niéts versmaad behoeft te worden, maar de oude geestigheid met den
nieuwen, grooten ernst versmelten zullen tot die allerkostelijkste levenswijsheid, die
sommigen grooten romanschrijvers op lateren leeftijd, die b.v. Theodor Fontane
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kenmerkt. Daar ligt, voor zoover ik zien kan, ook Top Naeff's - voorloopig - hoogste
top!
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N o g e v e n : D r a b b e ' s O n z i c h t b a r e L e i d e r (Amsterdam, Versluys).
Er is, in 't litteraire Nederland, een allerliefst klein relletje ontstaan rond mijn
bespreking van Drabbe's O n z i c h t b a r e L e i d e r in het Novembernr. van dit
tijdschrift. Wat is dat komiek, bijna pijnlijk komiek, zoo'n relletje onder
litteratuurmenschen in een land waar de litteratuur een ongeveer even groote plaats
in het algemeen gedachteleven beslaat als het biljartspel, en waar aan kritiek op
belletrie stellig heel wat minder aandacht wordt gegeven dan aan die op de
belasting-invordering. Stel u het miniaturige voor van een litteraire twist in een maand
als Nov. 1912, die ons zooiets ontzaglijks heeft te zien gegeven als de opening van
een nieuwen japonnenwinkel op het Leidscheplein te Amsterdam!
Nu maar, wat is het geval - want dit hier is dan toch eenmaal de plaats om over
litteraire gevallen te praten - wel, lezer, ik heb een roman geprezen, die op precies
hetzelfde tijdstip door mijn goeden vriend en hooggeschatten collega Aletrino in D e
N i e u w e G i d s werd uitgemaakt voor al wat maar belachelijk en paskwillig was.
Alsof dat nooit meer gebeurt! - zal deze of gene onder u, die van zulke nietige zaken
op de hoogte is, misschien mompelen. Inderdaad, nog in het vorige
Nieuwe-Gids-nummer dat recensies van Dr. Aletrino inhield, werd Nico van der
Ley's ‘Buiten den Heerweg’, eveneens te voren door mij (en Coenen, en anderen)
gewaardeerd, op ongeveer gelijksoortige wijze ‘afgekamd’. En ziet, omgekeerd, in
dat zelfde nummer verscheen een bewonderend stukje van den arts-criticus over
Josef Cohen's V e r v a n d e M e n s c h e n , een boek door mij als akelig,
kwasi-poëtisch maakwerk verworpen. De eenstemmigheid tusschen mijn
voortreflijken vriend en mij was trouwens nooit bepaald roerend. Wat niet wegneemt,
gelukkig, dat, zoo dikwijls ik hem in zijn Chernex-sche blokhuis opgezocht heb, wij
hooge en schoone boomen over onze gezamenlijke groote liefde, de litteratuur,
hebben opgezet.
Wat is dan nu de speciale kwestie, waardoor onderscheidt zich dit onzonderlinge
geval van vorige, schijnbaar soortgelijke, vraagt ge? Door iets heel eigenaardigs!
Die vorige keeren, moet ge weten, bleken de meeste mijner collega's, recensenten
van hollandsche belletrie, meer of minder aan mijn zijde te staan, ditmaal is het juist
andersom! Robbers is er ingeloopen! (Het zou mij, vindt ge, eigenlijk moeten
verheugen, dat dit, als iets blijkbaar-zeldzaams, zoozeer de aandacht trekt! Dat zou
het ook zeker - als het maar waar was!) ‘Het is mijn vaste overtuiging dat Robbers
er bar is ingeloopen’, schrijft collega Is. Querido in het Handelsblad - en men behoeft
nu juist geen fijnproever van ‘toon en accent’ te zijn om te merken, dat hij, dit
schrijvende, danig in zijn schik was - ‘dat Robbers er bar is ingeloopen, dat hij een
ernstige vergissing maakte en dat hij óf Dostojewsky niet kent óf van crimineele
psychologie nimmer studie maakte’. (Als men interrumpeeren kon bij het lezen van
een artikel zooals bij het luisteren naar een speech, ik zou waarschijnlijk getracht
hebben hier tusschen te krijgen: ‘gij vergeet een mogelijkheid, meneer!, n.l. dat ik
nóch Dostojewsky ken nóch studie maakte van crimineele psychologie’). De heer
Q. vervolgt: ‘Met bar ingeloopen bedoel ik niet, dat Drabbe mystificeerde. Neen, die
méénde het wel. Maar dat Robbers dit slechte boek zoo prees en zoo mal in de
hoogte stak. Want ook juist het menschelijke in het abnormaal geval, dat ook zeer
goed zonder kennis van crimineele psychologie kon worden aangevoeld, is zoo
slecht en zoo valsch door Drabbe gegeven, mede omdat (had hij daar een r e d e n
voor? H.R.) hij de psyche, de criminaliteit, slechts met pedante verstandelijkheidjes
en ingeblokte stellingen-diagnostiek had bekeken?’ Dit laatste begrijp ik niet. Maar
dat zal ook wel liggen aan mijn gebrekkige wetenschappelijke ontwik-
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keling. Want waarlijk, lezer, dat moet ik bekennen: de crimineele psychologie is mij
al haast even vreemd als de boldriehoeksmeting en de spectraal-analyse. Nu moet
ge weten, dat ik ook altijd gemeend heb, de studie dier schoone zaken eigenlijk
minder noodig te hebben bij de beoordeeling van romans. Gesteld, zoo zeide ik mij,
men had, om een boek als dit van Drabbe te waardeeren (en boeken als die van
Dostojewsky, waarvan ik er - goddank! dit rehabiliteert me weer zoo'n beetje! - wèl
eenige ken) groote criminologische kennis noodig, voor welk een miniem publiekje
zouden die auteurs dan geschreven hebben. Doch laat ons dit terzijde laten. De
heer Q. geeft toe: het menschelijke in het boek kon ook zeer goed zonder kennis
van crimineele psychologie worden ‘aangevoeld’, maar ook dit menschelijke, zegt
hij, is zoo slecht en zoo valsch door Drabbe gegeven. Laat mij daarbij even mogen
stilstaan. Opmerken wil ik dan in de eerste plaats, dat de, door mij in mijn recensie
als bewijsstuk geciteerde bladzij, zoowel door den heer Querido als door de dii
minores, die zich over het ‘geval’ vroolijk maakten, buiten het debat is gelaten. Et
pour cause! Want ik zou wel eens willen weten, welke nederlandsche litterator, die
dezen naam met recht en eere draagt, de deugdelijkheid dier bladzij ontkennen
zou. En omdat het nu nog mogelijk schijnen kon, dat het door mij (in Nov.)
aangehaalde ‘bij ongeluk’ zoo mooi geworden is, een éénig plekje in het boek, of
dat zulke fraaie stukjes slechts te hooi en te gras in Drabbe's roman voorkomen,
veroorloof ik mij thans hier te doen afdrukken een viertal pagina's, die ook in het
boek zelf onmiddellijk op dat citaat volgen. Aan den smaakvollen lezer te
beoordeelen, of wij hier met ‘nonsens, rommelzooi, onleesbare hansworsterij’ te
maken hebben, dan wel met goed geschreven romanbladzijden, echte, zuivere
menschelijkheid. Ik voeg er verder niets bij. De heer Q. heeft het in zijn artikeltje
(Hbl. 14 Nov.) o.a. nog over ‘hopelooze dilettanten in de critiek als Robbers’. Maar
daar hij in 't vervolg de bevestigende vraag stelt: ‘Zijn we ten slotte niet allen
dilettanten?’ zou ik alleen kunnen opponeeren tegen het epitheton ‘hopeloos’ - en
waarom zou ik? De hoop is een gave!
Het stukje uit Drabbe's boek in mijn recensie (Nov.) aangehaald was het laatste
gedeelte van hoofdstuk V, paragraaf II. Paragraaf III luidt in zijn geheel als volgt:
‘Dezen Maandagmorgen staat in de logeerkamer, op twee schragen, het kistje
met den levenloozen Diddy er in. Hij heeft een wit doodskleedje aan, met zwarte
strikjes afgezet; zijne handjes, overdekt met een takje witte seringen, liggen
gevouwen over elkaar. Het is volkomen alsof hij rustig slaapt. Zijn moeder zit naast
hem; geen seconde houdt ze de oogen van hem af, in haar pose is iets van een
kalme plichtmatigheid. Maar opeens wendt ze het hoofd naar de deur. Langzaam
wordt deze geopend. Frederik treedt binnen. De bleekheid van zijn gladgeschoren
gezicht steekt sterk af bij de effen zwartheid zijner kleedij, terwijl een lichte beving
der handen de aanduiding zijner innerlijke ontroering is. Hij gaat zwijgend naar zijn
zuster toe en legt een hand op haar schouder. Zij kijkt hem aan, zwijgend eveneens,
maar met een blik, welke een vraag schijnt in te houden. Dan kust hij haar op het
voorhoofd, zacht-zeggend haar naam, enkel haar naam. Maar zij toont geen
vatbaarheid voor zijn liefkoozing en kijkt weer naar het doode kind.
- Adri, het is tijd.
Ook aan de onbeheerschte stem is nu zijn ontroering merkbaar.
Nog antwoordt ze niet. Haar bleek en afgemat gelaat, heel haar zitten daar, vervult
hem met smartelijke deernis. Toch was hij bij zijn binnenkomen van plan om zonder
omwegen en nadrukkelijk te zeggen, wat er met Diddy stond te gebeuren, hopend
met de wreede waarheid haar gemoed te verteederen. En hij zal het ook wel doen,
maar daarvoor moet hij zichzelven kunnen beheerschen.
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- Adri, arme zus, nu gaan we Diddy begraven, hoor, je kunt hier niet langer blijven,
dadelijk komen ze 't kistje halen.
Rustig antwoordt ze: “dat weet ik wel, Frederik, dat weet ik wel.”
- Weet je het goed, Adri? Is 't tot je doorgedrongen, ja? Denk je niet, dat je hem
zult kunnen terugzien?
De woorden doen hemzelven pijn en het hindert hem, dat hij zijn oogen voelt
vochtig worden.
- Nee, ik weet 't, ik zie hem voor 't laatst.... Jij huilt, jongen, je ziet 'r slecht uit,
goeie broer, wat ben je toch lief voor me, weet je wel dat 't de tweede keer is in m'n
leven dat je mij tot steun bent?
- Ja zeker, Adri, weet ik dat, de tweede maal is 't; toen Max gestorven was, zijn
we dadelijk naar je toegegaan; Edmond is ook 'n beste jongen,... en nu... nu staan
we bij 't lijkje van je eenig kind; weet je nog hóe je verlangde naar z'n geboorte? We
zijn toch blij dat we hem gehad hebben.... Adri, kijk hem daar eens engelachtig
liggen, hé? lijkt 't niet of hij nog slaapt? Vind je die witte bloemetjes niet lief over z'n
handjes?
Hij kijkt haar aan, maar geen zweem van ontroering komt over haar vaal gelaat.
Ze antwoordt: “ik ben niet gelukkig in m'n leven; waaraan zou 'k dat verdiend
hebben?”
- Daar praten we nu niet over... kom, we gaan maar heen... wil je Diddy eerst nog
niet 's kussen?.. voor de aller-allerlaatste maal.
Zij is opgestaan, doet echter alsof hij niet tot haar gesproken heeft.
- Menschen die aan de hemel gelooven, Adri, die zeggen, dat de zieltjes van de
gestorven kleine kindertjes dadelijk naar de hemel gaan en engeltjes worden; maar
och, Diddy hoefde geen engeltje meer te worden, hé? hij was 't al, hé Adri? hier op
aarde was jouw lieve kind al 'n engeltje, was-i niet? o, als 'k me zijn lieve oogen
herinner! die waren 't allermooist, z'n oogen zonder 'n zweem van logen, z'n oogen
van gelukzaligheid... toe, kus hem nog maar eens en dan gaan we hier vandaan.
Nu doet ze het koel-gehoorzaam, als een die een bevel opvolgt. Maar dan kan
Frederik zich niet langer meer houden. Hij valt zijn zuster om den hals en als een
schreeuw uit de diepten zijner ziel klinken de woorden: “O, Adri, Adri, wat vind ik 't
rampzalig dat je niet beseft wat Edmond en ik gaan doen!”
- Besef ik dat niet? ik weet toch heel goed, dat jullie m'n kind gaan begraven?
Hij herstelt zich, machteloos toch als hij zich voelt tot het bereiken van zijn pijnlijk
doel. En op dat moment komt Edmond binnen, mede in het zwart. Frederik geeft
hem door een kort hoofdschudden te kennen, in zijn pogen niet te zijn geslaagd.
- Adri, kom nu....
Hij neemt zijn zuster aan de hand. In de huiskamer praat hij tot haar: “mevrouw
Doorman heeft gevraagd of zij in onze afwezigheid hier bij je mocht komen, dat vindt
je zeker wel goed, hè?”
- Nee, Frederik, dat is niet noodig, Jannetje is toch thuis, ik ben niets op 't
gezelschap van mevrouw Doorman gesteld.
- Adri, wees nu verstandig, we kunnen je niet alleen laten!
- Ik wil mevrouw Doorman hier niet hèbben, Free, mevrouw Doorman niet en
iemand anders ook niet.
- Ja, dan ga ik maar alleen en blijft Edmond thuis; laten we dan zóó maar doen.
Ze antwoordt niet meer. Ze heeft zich aan de tafel gezet, met het hoofd
ondersteund door haar hand. In deze houding blijft ze onbeweeglijk zitten en van
het gedempte praten harer broers met elkander schijnt ze niets te verstaan. Als
Frederik zich naar de trap begeeft om de bewoonster van het benedenhuis de
nieuwe schikking te gaan berichten, volgt Edmond hem.
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- Besef je verantwoordelijkheid, verlies haar geen moment uit 't oog! spoort Frederik
zijn broeder fluisterend aan.
Een kwartier later komen de rijtuigen voor.’
H.R.
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STILLEVEN VAN DAVID BAUTZ.

David Bautz in ‘De protector’ te Rotterdam.
David Bautz staat nog met zijn kunst in de donkere school. Zijn groot-oogige kinderen
met roode mutsjes of roode jakjes, zijn armoedige vrouwetypes met zwart wollen
omslagdoeken, zijn gezien als komende plots in de deuropening aan de straat van
een oud dompig kelderwinkeltje, met dat mystiek-mooie duister achter hen, dat nog
als doorschemert over hun sterk verlichte gezichten en er een glans van schoonheid
aan schenkt. Bautz geeft het van voren sterk belichte, van wat verder alom door
duisternis omhuld is, door een duisternis, zooals de donkere ingang van een
gothische kathedraal kan hebben en soms ook een donkere kamerhoek, achter een
zwaar gordijn; een duisternis, die als omfloerst is door schoonheid.
Dezen indruk krijgt men van al zijn rijpe werk, zooals van zijn stillevens en sommige
koppen. De kranig geschilderde naaktstudies staan nog niet op dezelfde hoogte,
de invloed van de academie is er nog te merkbaar in, ze zijn hier en daar te veel
verf; hierover ligt nog niet de poëzie, die hem eigen is.
Een zijner mooiste stillevens van dit jaar vindt men hier gereproduceerd.
Tegen den zeer dun geschilderden achtergrond, waar de groote zwarte pul in
weg donkert en waarin alleen het blikkende glimlicht, daar op de juiste plaats
aangebracht, als het hoogste licht van het doek domineert, liggen de doode vogels
in prachtige groep gespreid. Het donzige hunner veeren is als een jubelende
verrukking, het wit en grijs en lichtbruin met de uitspreidende vlerken is rijk aan
schakeering van kleur en licht, van lijnbeweging en lijnverhoudingen. Het zwart van
den donkeren vogel met den blauwen nek is daartusschen als een prachtige noot,
en de gele stijf-getrokken doode pooten van de kip en de zwarte lange bek der
houtsnip, brengen levendigheid, geven iets geestigs aan de
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compositie. Karakteristiek zijn ook de slap neerliggende doode koppen.
Een voornaam stilleven, dat, vlot geschilderd, met hartstocht voor het schoone,
de vizie heerlijk compleet weergeeft.
A.Z.

Arjen Galama in den kunsthandel Piene Deenik te Amsterdam.
De nieuwe kunsthandel, in de Spiegelstraat, waar Mevrouw Piena Deenik reeds te
voren moderne kunst tentoonstelde, had vorige maand eenig werk bijeen van een
jong schilder, wiens naam nog geen bekenden klank heeft.

JAPANSCHE LELIES, NAAR SCHILDERIJ VAN ARJEN GALAMA.

Arjen Galama zoekt blijkbaar nog druk naar het motief en naar de uitdrukkingswijze
die hem het sterkst zullen boeien, en vergist zich daarbij weleens, zooals dat bijna
onvermijdelijk is. Zoo denk ik dat hij zich door zijn groote gemakkelijkheid van
teekenen, en smaak in het opkleuren van zijn teekeningen, heeft laten verleiden tot
het maken van eenigszins illustratief, genre-achtig werk, dat er wel aardig uitziet,
maar toch niets inhoudt en niets belooft. Zoo was er een, dusgenaamde ‘markt’,
meen ik, waarop ik wel allerlei vlotte, losse figuurtjes, maar geen enkel echt volkstype
zag. Een portret van zijn moeder bevatte heel wat steviger karakteristiek, en een
andere vrouwenkop, met een voile was niet zonder breedheid en felheid van
typeering, ofschoon wat er mij in verbaasde toch nog meer het werkelijk stoute en
beknopte modelé was.
Toch lijkt het mij dat de schilder Arjen Galama waardevoller eigenschappen nog
bezit dan de virtuose teekenaar openbaart.
Grootscheepschheid van plans, streng toonbegrip en decoratief gevoel deden
zich in de, het faciele doen van de teekeningen missende, schilderstudies en
schilderijen kond, een paar landschappen waren reeds in dat opzicht
opmerkenswaard, al was de schilder er niet altijd gansch ‘uitgekomen’, maar een
paar zeer origineele bloemstukken kwamen me voor, volmaakter dat beste te geven,
wat deze jonge kunstenaar kan.
De rozen op het ééne stuk, de Japansche lelies op het andere, waren veel meer
dan levensgroot, maar door de decoratieve opvatting die bij de schikking domineerde
werd deze behandeling gaarne aanvaard. Inderdaad geleken mij deze schilderingen
bijzonder geschikt voor schoorsteenstukken, ze deden zeer aangenaam en tevens
forsch aan, en in de uitdrukking der materie was soepelheid, die niet tot weekheid,
en kloekheid, die niet tot bravour verviel.
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De schilder heeft, als gezegd, een smaakvollen durf in het opzetten en vullen van
groote plans, waarbij de dingen zich als warm-getinte silhouetten voordoen; het is
deze natuurlijke compositeursgave, die hij, dunkt me, naast zijn schildervaardigheid
en zijn aandacht voor het wezen der dingen, moet ontwikkelen, met totaal vergeten
en opzij zetten van die minderwaardige gemakkelijkheid die den teekenaar verleidt
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tot het behandelen van motieven, die hem blijkbaar niets kunnen schelen. Wij moeten
toch, als kunstenaar, alleen dat doen, en met alle macht doen, waartoe we door iets
in ons worden gedreven en nooit iets, om te laten zien dat we het ook wel kunnen.
Eén ding vind ik jammer in mijn herinnering aan die bloemstukken. Eén er van, die
met zooveel liefde gedane rozen, heet ‘De Greep naar het Volmaakte’ en achter de
rozen moet men een hand zien, die er zich naar uitstrekt, en bebloed is door de
doornen. Met genoegen constateert men echter dat de schilder bij het opgaan in
het mooi van die rozen, die onzuiver-symbolische bijgedachte totaal vergeten is en,
het zwaarste latende wegen wat het zwaarste is, zijns ondanks terugkwam op den
weg, dien zijn talent hem wijst.
C.V.

Open brief aan de cubisten.
Geachte Cubisten,
Hoe gaarne had ik u, messieurs, bij uw hernieuwd bezoek aan ons vreedzaam
land, begroet, zooals ik het de Futuristen deed, uw neven, die gij verloochent, (maar
dat komt voor in de beste families), met een gracelijk (alhoewel eenigszins ironisch)
wellekom!
Helaas, het kan niet zijn! Onze gastvrijheid zelf voelt zich onthuis en beklemd in
uwe nabijheid, en kwijnt weg, delicaat van constitutie als zij is, voor uw barsche,
wenkbrauwfronsende, hoekige (immers cubistische) Muse, één en al elleboog en
knie.
Zelfs kan ik het niet over mij verkrijgen, u, zooals gij dat liever wenscht, s t y l i s t e n
te noemen, en dat is toch anders waarlijk wel het eerste wat men den gast geeft,
den naam waarop hij bij voorkeur antwoordt. Maar deze naam is mij te mooi. Ik ben
bang dat ik onbeleefdheid stapel op onbeleefdheid, maar gij maakt mij kregel, gij
hebt mij zooveel moeite aangedaan. Stijl is iets rustigs, iets voornaams, een stijlvol
werk is in elk deel, in iederen nerf, doordrongen van iets diepers, dat uit der
menschen ziel komt, messieurs, stijl kan herkenbaar zijn aan den vorm, maar is
toch waarachtig geen vormkwestie, niet iets van het uiterlijk! Neen, de naam cubisten
past bij u, dat is het, daar houd ik mij aan; met uw welnemen of zonder....
Geachte Cubisten, waarom komt gij eigenlijk, en wanneer gaat gij weer weg? Ik
bezin mij, deze vragen aan den bezoeker verbiedt het wetboek van mevrouw
Etiquette ten eenenmale, vergeef mij, ik verlang geen antwoord, ik bid u, antwoordt
niet, vergeet dat ik ze uitsprak!
Bovendien, gij zult wel onvermijdelijk zijn. Waarom u hard vallen, gij zult hard
genoeg vallen, want gij zijt zoo hoekig, niets dan elleboog en knie, en vallen zult gij,
dat is zeker. Want gij zijt even schutterig als stug, en om u heen, vóór u en achter
u dringt men, de tijd staat niet stil. Visch noch vleesch, als gij zijt, voldoet gij niemand
en ergert allen. Vleermuizen, die gij zijt, gevleugelden en viervoeters werpen u uit.
Ik noem een kat, een kat, messieurs. Het is uw eigen schuld. Het beste wat gij hebt,
uw kleurgevoel, uw soms zeer beschaafde toonzetting, gij maakt het ongenietbaar
voor hen die van de natuur de argeloosheid en den schijn der toevalligheid, de
onverwachtheden in de groote harmonie liefhebben, door uw stuntelige, gevoellooze,
barbaarsche, klonterige opvatting van ruimte- en vormbegrenzing. Wat wordt, o
schand, in uwe dogmatische handen uit het teer en veerkrachtig menschelijk naakt?
Wat wordt uit een landschap-doorkijkje gezien door de gebroken lens van wat uw
temperament had moeten wezen? Een (heel) plattegrond uit het één, een vervelende
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rebus uit het ander. En wat zullen zij wel zeggen, op wier sympathie gij u, met uw
praats over rythme en stijl beroept, als gij hen in doolhoven brengt, duisterder en
onbehagelijker dan de futuristische doolhoven en waar men telkens op iets hards
stuit en zich bezeert. Rythme - wat draagt uw rythme dan toch? - Stijl,
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- wat houdt uw stijl dan in, wat steekt er achter? Ik hoor uw adem niet, ik zie geen
levend lijf bewegen in uw opzichtig keurs, ik voel den polsslag niet in uw looden
hand. Is stijl bijgeval een kleedermaker van in het oog loopende uniformen, en
maken die kleeren van zijn coupe den cubist? Neen, ook de decoratieve schilder
kan niet van u willen weten. Uw werk is een bespotting van zijn streven, gij blameert
hem, gij die een vlak v u l t met.... g a t e n , met donkere en lugubere perspectieven,
gij die moedwillig de verhoudingen verwart en werkt met averechtsche plannen, die
mijlen legt tusschen den neus en den mond van een zelfden kop, en een gansch
bosch door een mannendijbeen verduistert. Gij gooit alles om, in plaats van al het
vele omgeworpene recht te zetten, gij berooft de dingen van hun expressie, en
waartoe? Wat bereikt gij er mee? Wanneer uw vreemde parafrazes van de natuur
nog op heelemaal niets leken, zou ik zeggen, gaat uw gang. Maar het fatale is, dat
die koppen onze gedachten vol weerzin doen gaan naar afschuwelijke en walgelijke
huidziekte verschijnselen, en dat uw landschappen ons in de ingewanden der aarde
of wel tusschen ingewikkelde machinerieën brengen. Ziet gij dat zelf niet? Gij werkt
uit het hoofd, maar zijt ge dan vergeten, hoe alles er uit ziet, niet alleen dat wat ge
wél, maar ook dat wat gij niet wilt schilderen?
Wil ik u eens wat zeggen? Er is een kwaal, een verraderlijke, sluipende kwaal,
waaraan, althans in onze dagen, bijna geen kunstenaar ontkomt. Zij is gevaarlijk,
maar niet ongeneeselijk. Het is de slaapziekte van de inspiratie. Hare oorzaken zijn
vele. In sommige, de noodlottigste, gevallen is het de kort-ademigheid van kleinere
talenten, die óp zijn na den eersten, driftigen aanloop. Maar bij de meesten is het
de onrust der tijden - de twijfelzucht van den wil, - de veelvuldigheid der bedoelingen,
- het ongeduld van de eerzucht - de onvoldaanheid over het isolement van den
kunstenaar.
Gij lijdt aan deze kwaal, gij wilt het u zelf echter niet bekennen, en om het niet te
zien en in de hoop het ook voor een ander te verbergen, (maar struisvogels zijn
geen hoogvliegers!) bouwt gij een staketsel van stelsels om u op. Maar wij vliegen
daar niet in, wij zijn dáárvoor toch nog te nuchter, goddank; en vogels van het vrije
Holland als wij zijn, is deze kooi ons te eng.
Het cubisme, het heeft een klank, alsof het op een steile vereenvoudiging, koud
stelselmatig maar logisch, op klaar begrip van het constructieve aanhield, maar tot
wat anders leidt het bij u dan tot roekeloos onderdrukken, wat er voor spontaans,
wat er voor ontvankelijks en lustigs van den kunstenaar in u leeft, wat doen uw
aanmatigende verordeningen en uw leelijke pose anders dan elke drijfveer
verlammen die tot opgewekte daden drijft?
Alles liever, messieurs, dan uw nijpend pantser om een dood lichaam. En ik vraag
het nu toch maar, lompweg: Waarom komt gij eigenlijk, en wanneer gaat gij weer
heen?
C.V.

Natuurschoon.
Het is reeds eenige jaren geleden dat ik te dezer plaatse er op wees, hoe het
natuurschoon dikwijls door tal van leelijke aanplakborden en geschilderde reclamen
bedorven werd. Sindsdien is men ijverig in de weer aan deze reclame-zucht eenige
paal en perk te stellen. Doch behalve door de reclame-lievende firma's wordt
natuurschoon menigmaal bedreigd door particulieren en bouwmaatschappijen, die
den grond wat men noemt ‘productief’ willen maken, en wordt in het eerste geval
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een gedeelte aan ons oog onttrokken; in het tweede is dikwijls alles onherroepelijk
verloren, worden plassen gedempt, bosschen geveld, en verrijzen huizen, waar
ééns natuurschoon te vinden was.
Nu bestaat er echter gelukkig ten onzent reeds eenige jaren een vereeniging tot
Behoud van Natuurmonumenten in Ne-
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HOEKJE VAN HET CHOORVEN.

(Cliché ‘Natuurschoon’).

derland. En deze vereeniging, zij doet van zich hooren zoodra het er om gaat een
stuk natuurschoon te verminken of te vernietigen. Ook thans weer staat zij pal, nu
de bosschen en vennen van den Hondsberg bij Oisterwijk bedreigd worden, terreinen
zoo rijk aan afwisseling, zóó - als wij het zeggen mogen zonder vreeze misverstaan
te worden - ‘schilderachtig’, door het samenzijn van water en boomengroen. Het
zou jammer zijn indien hier niet te redden viel; men strijdt voor het behoud van zijn
schilderijen, voor het behoud van zijn monumenten, welnu ijvert ook eens voor het
natuurschoon. Maar evenals de beurs geopend moet om een kostbaar schilderij
voor ons land te bewaren, evenals men de handen ineen moet slaan om een ouden
gevel tegen de Amerikanen te beschermen, zoo zijn er ook in dit geval penningen,
en vele, noodig om de bosschen en vennen van Oisterwijk te behouden.
Welnu, laat de minnaars van schoonheid thans eens toonen, dat zij ook de natuur
in hun eigen land weten te waardeeren, en laten zij zich eens tot den penningmeester
van bovengenoemde vereeniging, (wiens zetel gevestigd is Rokin 69 te Amsterdam),
wenden om te vragen, op welke wijze zij dit sympathieke doel kunnen steunen.
Men trekt 's zomers veel en bij voorkeur naar 't buitenland, naar België, naar
Duitschland, naar Oostenrijk, om natuurschoon te zoeken, maar vergeet daarbij in
eigen omgeving eens rond te zien. Ten onzent zijn nog zoo veel mooie plekjes die
het meerendeel der reizigers niet kennen, en een van de schoonste wordt thans
bedreigd; maar wij twijfelen niet of velen zullen hier de helpende hand bieden.
R.W.P. JR.
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Premie-plaat van St. Lucas. houtsnede door G.M. Tamson.
Jaren geleden had de Vereeniging ter bevordering der beeldende kunst, welke
vereeniging onder patronaat van Arti en Amicitiae staat, de gewoonte hare leden
als premieplaat een staalgravure, later een ets aan te bieden. Deze
reproductie-gravuren, en reproductie-etsen, (hoewel ik mij met genoegen die van
Philippe Zilcken naar

REPR. NAAR HOUTSNEDE VAN G.M. TAMSON (PREMIEPLAAT DER VER. ST. LUCAS).

Thys Maris' ‘Doop in het Schwarzwald’ herinner) zij hadden iets droogs en dors, dat
onaangenaam aandeed. Nu is dit wel niet noodzakelijk, maar bij een reproductie,
tenzij die als interpretatie opgevat wordt, zooals Duponts ruitergravure naar Tulp,
gaat zoo licht de persoonlijkheid van den graveur ten onder in den meer
mechanischen arbeid. Of hierin de reden te zoeken is dat bovengenoemde
vereeniging in de latere jaren hare premie-uitgaven geheel in mechanische
reproductie deed uitvoeren, weet ik niet; maar het lijkt mij niet in het belang der
grafische kunst en kunstenaars (die toch ook bevorderd moeten worden). Beter vat
m.i. de schilderkunstige vereeniging St. Lucas hare taak in deze op, met jaarlijks
een oorspronkelijk grafisch werk, door een harer leden vervaardigd, als premie uit
te geven. Meestal is deze een ets, maar ditmaal een oorspronkelijke houtsnede van
G.M. Tamson.
Het feit dat men een houtsnede verkoos lijkt mij op zich zelf al van belang, omdat
de houtsnede als een persoonlijke kunstuiting langen tijd in miskrediet is geweest.
De houtsnede, zooals wij die kennen van Dürer bijv., is door de toonhoutsnede van
Bewick langzamerhand ontaard in een vrij geestelooze reproductie-techniek. Nu is
in de latere jaren echter, wij noemen ten onzent Lauweriks, de Bazel, Dijsselhof,
Veldheer, Lion Cachet, Nieuwenhuis, Nieuwenkamp daar een herleving in gekomen,
die ontstond door de weer zuiver logische bewerking van het houtblok en het hierop
bazeeren van
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de teekening. Dit juist heeft Tamson ook, en heel goed, gedaan. Zijn houtsnede i s
een houtsnede, niet een nagesneden penteekening, geen imitatie van een werk in
andere techniek uitgevoerd. De lijnen die hij spaart, zoowel als die hij wegsnijdt in
de donkere partijen, volgen geheel uit het hanteeren der burijn. De golfjes in het
water, de lijntjes in het hout van de brug of langs de glibber van de steenen, ze zijn
gedaan zooals de steker ze doet ontstaan, zuiver logisch naar den aard van de
techniek.
Maar niet alleen de goede oplossing van dit technische probleem maakt deze
houtsnede belangrijk, meer toch wat er met deze betrekkelijken eenvoud bereikt is,
en dat is al zeer veel. Zoowel het geheele aspect, de compositie, de verdeeling van
licht en donker, als de stofuitdrukking lijkt mij zeer geslaagd. Het schitteren van de
zon op de golfjes, de gladdigheid van de glooiingsteenen, het massieve van die
boomtoppen, zelfs het donkere buiïge van die zware wolken, zooals wij ze aan den
zeekant kennen, is goed weergegeven.
En het is, zooals wij zeiden, geheel gebleven binnen het terrein van de houtsnede;
geen uitgespaarde kruisarceeringen, geen geschaafde halftinten, het is zonder trucs
of foefjes.
Wie een houtsnede wil vergelijken met een ets doet verkeerd; de fijne lijntjes van
de naald moet men niet verwachten, niet eischen in een houtsnede. Het materiaal
leent zich meer tot forsche stevige partijen, al zijn ook daarin wel degelijk
toonververschillen te bereiken zooals o.a. de rechtsche helft van Tamsons houtsnede
dit terdege bewijst. De linkerkant is misschien iets te onrustig, maar dit neemt
volstrekt niet weg dat het geheel toch een grafisch werk is van belangrijke beteekenis
en wij met genoegen gewag maken van de keuze die de Vereeniging St. Lucas dit
jaar deed voor haar premie-plaat.
R.W.P. JR.

Kalender ontworpen door Georg Rueter.
Rueter's kalender is een ding dat uitmunt door duidelijke cijfers, door bruikbaarheid
dus, en daarbij door aangenamen toon. Het is een ding dat zich bovendien over het
algemeen zeer goed aanpast aan de hedendaagsche wijze van kamerinrichten,
stoffeeren en behangen, dat in zoo'n modern milieu niet extra naar voren treedt,
maar een bescheiden plaats aan den wand bekleedt, zooals een goed
gebruiks-voorwerp past.
Want, nietwaar, een kalender is toch vóór alles, - wij mogen dit nog wel eens
uitdrukkelijk herhalen, want menig ontwerper en ontwerpster weet het blijkbaar nog
niet, - een voorwerp waarvan wij praktisch nut verwachten. Op een afstand moeten
wij de cijfers en de dagen kunnen lezen en, is dit alles aangenaam voor het oog,
een prettige verschijning op ons, vaak effen behang, des te beter; maar de versiering
komt toch steeds in de tweede plaats in aanmerking. Dit heeft Rueter ten allen tijde
goed begrepen. Zijn kalender was een aangenaam cijferbord, dat wat versierd was,
maar toch eigenlijk zonder veel pretentie
Ditmaal staat de fortuin boven op het schild, doch een kort versje behoedt ons
ervoor niet al te veel waarde aan deze wankele dame te hechten immers:
Fortuyn, die is gelijck een rad,
Seer wanckel, rond en slibber glad:
Zij keert en draeyt gelijk een top,
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Wat onder leyt klimt boven op.

De kleuren bruinrood en goud op het grijze bordpapier, en de blauwe cijferbladen,
zij vormen een aangenaam harmonisch geheel dat rustig in onze omgeving zijn
plaats aan den wand zal innemen.
Want Rueter's kalender is voor velen een vriend van den huize.
R.W.P. JR.
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Muurschilderingen in de bestuurskamer van den A.N.D.B. door R.N.
Roland Holst.
Roland Holst neemt onder de schilders van dezen tijd een geheel afzonderlijke
plaats in. Zijn werk is steeds min of meer in één zelfde richting geleid geweest, met
dien verstande dat hij zich langzamerhand klaarder bewust is geworden, dat zijn
weg hem voeren zou tot de muurschilderkunst, in ieder geval tot die kunst, die een
deel uitmaakt van den wand waarin zij geplaatst is, die verband houdt met het
bouwwerk, dat zij helpt tooien. Zelfs in zijn vroegere litho's, wil het mij toeschijnen
dat het decoratieve begrip reeds merkbaar was, maar duidelijker zou Holst zich
uitspreken in zijn Beursbeschilderingen, en zijn muurdecoraties in de groote
vergaderzaal van den A.N.D.B. Hier deed hij zich kennen als de man, die met ernst
en sterke wilskracht steeds schrede voor schrede vooruit was gegaan en in zijn
werk hoe langer hoe meer die eenheid was gaan betrachten, noodig om zijn kunst
te doen beantwoorden aan het doel dat hij zich gesteld had: de aansluiting van de
schilderkunst aan de bouwkunst. De schilderkunst in hare functie, van tooiende het
werk van den bouwmeester met verbeeldingen ontleend aan de bestemming van
het bouwwerk.
En nu zijn dezer dagen in de bestuurskamer van den A.N.D.B. een drietal
schilderingen geplaatst die tot het beste behooren, wat Holst tot dusverre gemaakt
heeft.
‘Passend verband, evenwicht en harmonie, dit zijn de gratiën naar welke wij ons
hebben te richten, ofschoon men nog met een heirleger van secundaire
overwegingen dient te rade te gaan’, zoo lezen wij ten opzichte der decoratieve
schilderkunst in de vertaling van Walter Crane's Claims of decoratif art, en deze
voorwaarde, wij vinden ze volkomen in Holst's nieuwe werk terug.
In verband tot de voor zijn opdrachtgevers zeer belangrijke achturen-dag, waardoor
het etmaal in drieën gedeeld wordt, kwam hij tot het maken van drie schilderingen,
die ieder een deel uit de dagverdeeling symboliseeren. En evenwicht en harmonie,
wij vinden ze terug zoowel in de composities, als in den toon der schilderingen ten
opzichte van de geheele betimmering der kamers.
Als évenkleurige vakken die de mogelijke somberheid van een geheele
houtbetimmering verbreken, passen deze schilderingen zeer goed in hunne
omgeving. Zij treden niet op den voorgrond, noch verliezen zich in de architectuur
van het geheel, zij nemen volmaakt de plaats in die hun toekomt. Is dit onze eerste
indruk, de weloverwogenheid van plaatsing, kleur, compositie, bij nadere
beschouwing treft ons zoowel de gedachte die hier verbeeld is, als de wijze waarop
de schildering tot stand is gekomen.
In die drie paneelen, die hij als ‘de sterke’, ‘de diepe’ en ‘de zachte’ uren
aanduidde, heeft Holst de werktijd, de rust en de verpoozing weergegeven.
De sterke uren toont ons een jongman aan, die zich den sandaal vastbindt, aldus
gereed de dagtaak te beginnen. Het daarmede samengaande paneel der diepe
uren beeldt ons den man af, wiens gedachten voeren naar de oneindigheid, starende
naar de sterrenbogen. Het vrouwenfiguur naast hem, dat als de aardsche liefde
hem ter zijde is, gaf Holst aanleiding tot een zeer geslaagde compositie, zoowel
van lijn als van kleur. Het paneel tegenover deze beide, dat der zachte uren, met
een lang liggende vrouwenfiguur, die mijmerend over haar boek heen tuurt, is
bijzonder rustig en voornaam van kleur, en daarbij door de expressie van het gelaat,
van een zeer suggestieve werking. Trouwens, afgescheiden van hun decoratieve
kwaliteiten, zijn deze schilderingen door de gedachten die er aan ten grondslag
lagen, geworden tot uitingen van kunst die men in onze dagen spaarzaam aantreft.
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Zij vervullen hun plaats in de architectuur van het geheel, en getuigen daarbij van
een ernst, van een geestesleven dat aantrekkelijk en opwekkend is tevens.
R.W.P. JR.
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