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TRÈS BELLES HEURES DE TURIN: DE RUITERS.

De genesis van de kunst van P. Bruegel de Oude
door Pol de Mont.
Wie van de genesis van Pieter Bruegel, beschouwd in zijn artistieke persoonlikheid,
een helder begrip wil hebben, moet als het ware de gehele ontwikkeling doorlopen
van de schilderkunst in de Nederlanden van nog vóór de van Eycken tot 1550 toe.
Van geen zestiend'eeuws meester is de genesis even veelzijdig en ingewikkeld
als die van de zeldzaam begaafde man, van wie men terecht heeft kunnen zeggen,
dat hij tegelijkertijd geweest is de laatste van de middeleeuwse en de eerste van
*)
de moderne schilders.
Zeker, bij een eerste en oppervlakkige kennismaking met zijn werken, maakt al
het verrassende, afwijkende, zonderlinge, ons het spoor wel enigszins bijster, zo
dat men zich geneigd gevoelt, hem te beschouwen als een uitzondering op de
algemene regel van onze eigen kunstenaars, als een geheel op zich zelf staand
verschijnsel, in strijd met de gewone logica van de algemene evolutie, slechts met
grote moeite in verband te brengen met degenen, die vóór hem kwamen, ja, als de
brenger en openbaarder van een geheel nieuw soort van kunst. Getroost men zich
evenwel de moeite, zijn scheppingen te toetsen aan die van zijn meest in 't oog
springende, niet alleen onmiddellike maar zelfs middellike voorgangers; ze te
beschouwen in hun samenhang met niet alleen de eigenlike schilderkunst, maar
ook de plaatsnede, de boekverluchting, de beeldsnijderij; dan komt men tot het
besef, dat Bruegel wel is geweest een vernieuwer van de kunst in 't algemeen, een
verruimer tevens van haar horizon, een verjonger ook van haar techniek, maar dat
hij evenmin de uitvinder was van enig nieuw genre: de satiriese of niet-satiriese
schildering van volkszeden, - als Metsijs die was van het karakterbeeld, Patinir die
van het landschap, en zelfs Jeroen Bos die van de ‘H ö l l e n m a l e r e i ’ (les
diableries).
In werkelikheid is er even weinig grond, om Bruegel voor de schepper van het
zedentafereel te houden, als om, zoals Alfred

*)

Hulin de Loo, C a t a l . c r i t i q u e d e l ' E x p o s . d e s p r i m i t i f s f l a m a n d s à
B r u g e s , 1902.
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PAGINA UIT LES HEURES DE MILAN. FOLIO
JEZUS GEDOOPT.

93 VO. - H.V. EYCK (?). - GEBOORTE VAN DE DOPER EN

Michiels er zich, God weet hoe en waardoor, liet toe verleiden, te gaan beweren
‘q u ' i l a v a i t p r i s l e X V e s i è c l e p o u r t y p e ’.
Deze laatste bewering houdt geen ogenblik steek, wanneer men, óf zijn gezamenlik
*)
o p u s , óf om 't even welk stuk daaruit vergelijkt met de werken of met een enkel
werk van van Eyck, van der Goes, Bouts, van der Weyden, Flémalle, David, Provost,
Quinten Metsijs. Zo intrinsiek vijftiend'eeuws als, op Quinten Metsijs na, al dezen,
zo volstrekt zestiend'eeuws is hij. In geen andere dan in zijn eigen eeuw, meer nog
in geen andere tijd van die eeuw dan de spanne 1550-1575, past zijn werk, had hij
kannen ontstaan en rijpen t o t w a t h i j i s ’.
Toch verbrak hij zo weinig de schakel van wat men heeft genoemd ‘de
overlevering’, dat hij, zoals ik hoop te bewijzen, wel integendeel al de in zijn tijd noch
leefbare krachten uit de vijftiend'eeuwse beweging, veel meer bewust dan onbewust
in zich opnam en deze tot een nieuwe uitdrukking benuttigde en versmolt.
De grote eigenaardigheid, tevens de zeer grote betekenis van Pieter Bruegel de
Oude is juist hierin gelegen, dat hij, even vóór het aanbreken van Rubens' tijd, uit
het gezamenlik streven van al zijn voorgangers de laatste, de allerlaatste
mogelikheden heeft weten af te leiden; dat hij tege-

*)

Op een enkele uitzondering na: Bruegels meesterlike en absoluut archaïstiese ‘Gildenar’ uit
het Hofmuzeum te Weenen.
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lijkertijd, op de volledigste

PAGINA UIT LES HEURES DE MILAN. FOLIO
ZEGENING VAN HET GRAF.

116RO. - H.V. EYCK (?). - MIS VOOR DE DODEN EN

en voortreffelikste wijs, heeft aangewend al de vóór hem opgehoopte
aanschouwingen en uitvoeringsmiddelen; dat hij, feitelik, heeft aangewezen en
gedeeltelik opgelost wel niet alle, maar toch de meeste problemen van de moderne
kunst.
***
Wanneer men, ter zijde latend de totaalindruk, die rij op ons te weegbrengen,
Bruegels werken ontleedt, dan onderscheidt men daarin de volgende
hoofdelementen: eerst, wat stijl en uitbeelding betreft, een sterk uitgesproken
behoefte tot karakteriseren, met, als natuurlik gevolg daarvan, een herhaaldelik
aanwenden van karikaturale middelen; dan, wat betreft de aard der onderwerpen,
een uitgesproken voorliefde voor het drukke en luidruchtige volksleven, voor de
handel en wandel van de landlieden in de eerste plaats; eindelik, wat betreft de
geest, die 's mans werken bezielt, de alles overheersende wil o m w a a r t e z i j n ,
om het leven na te scheppen b u i t e n a l l e k o n v e n t i e o m , desnoods ten
koste van de schoonheid zelf.
Van 1400 tot 1500 toe streng en zo goed als eenzijdig religieus, had de
tafelschildering, hoezeer ook zich in één zelfde richting en hoofdzakelik onder de
rechtstreekse invloed van de kerkelike opvattingen ontwikkelend, toch allengskens,
zij het ook langs omwegen, kennis gemaakt met de wereldse, daarom noch niet
altijd burgerlike of demokratiese geest, en had zij het, schuchter eerst, eerlang
sterker en bewuster beproefd, de keuze van haar voorstellingen te verruimen. Dit
lag overigens zo in de aard van de dingen. Genoodzaakt aldoor opnieuw de epizoden
van het leven van Jezus en de heiligen
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uit te beelden; door de bijna als een dogma machtige traditie genoopt, deze epizoden,
deze gedaanten voor te stellen volgens een tenminste enigszins vaste norm, een
op voorhand bepaald schema, kwamen de kunstenaars geheel van zelf er toe, hun
samenstellingen wat verscheidenheid, wat afwisseling, wat nieuwigheid bij te zetten,
door er een bescheiden plaatsje in voor te behouden voor een stukje landschap
met wat figuurtjes er in, een stroom- of straatgezicht, een of ander profaan
gebeurtenisje van ondergeschikt belang.
Zeer grote inspanning hoefde hun het vinden van zulke bizonderheden niet te
kosten. Zij hadden slechts enige aandacht te gunnen aan de vele stenen of houten
beeldhouwerijen in de kerkgebouwen; wat te bladeren in de verluchte manuskripten
en eerlang in de gedrukte missaëls, psalters, reisverhalen, die zij op de bidbanken
of de studeertafels van hun geestelike of wereldlike beschermers vonden liggen; te
volgen de voorstellingen van de mysteriespelen, welke ofwel de geestelikheid, ofwel,
later, de gilden inrichtten. Het is immers bekend, dat de geest van opmerking van
de reële dingen, met of zonder bedoeling om te leren of te hekelen, zich lange tijd
hoofdzakelik tot deze drie laatste kunstuitingen moest bepalen.
Zoals de middeleeuwse bouwmeesters, vooral die van de zogezeid gotiese kerken,
de kapitelen van hun zuilen, de miserere's van de koorgestoelten, de waterspuwers
van de daken, enz., gaarne lieten versieren met fantastieke gestalten: dieren, die
de menselike handel en wandel nabootsen; monsters, in zich verenigend de gedaante
van mensen, dieren en zelfs onbezielde dingen; heuse karikaturen, charges van
monniken, priesters, kloosterzusters, vorsten, edelen; zo verkneukelden de
boekverluchters er zich aan, in hun versierde letters, hun loofwerkranden, hun kleine
en zelfs grote vinjetten, op de zelfde wijs te werk te gaan; zo lieten de dichters van
mysteriespelen er zich toe verleiden, tot in het gewijde drama toe hun galgenhumor
bot te vieren.
Vooral in de noordelik gelegen landen, niet alleen in die met hoofdzakelik -, ook
in die met enkel gedeeltelik Germaanse bevolking, was dit al vroeg het geval. In
e

een Angelsaksies handschrift uit de eerste helft van de XI eeuw, Ms. Cotton,
Tiberius, C. VI, B r i t i s h M u s . , vindt men duivels, die buiten hun gewone ogen
er nog vertonen in een halsknobbel en op hun vleugelen, en die klauwen in stede
van handen en voeten hebben. In een in T r i n i t y C o l l e g e te Cambridge bewaard
Man., col. B, 2, ziet men, op een ton gezeten, een duivel, voorgesteld als een bok
e

met mensengezicht. In een ander uit de aanvang van de XIV eeuw, het beroemde
P s a l t e r v a n Q u e e n M a r y , ontmoet men allerlei satiren op de ridderlike
wapenspelen en onder de kampioenen treft men er aan, met het achterlijf van een
leeuw en met een tweede aanzicht op de plaats van hun buik.
In een handschrift, berustend in de Bibl. van de Gentse Hoogeschool, V i t a e
e

s a n c t o r u m B e l g i c o r u m , nr. 308 (260), zeker vóór de XI eeuw vervaardigd,
vindt men evenals in een ook aldaar bewaarde V i t a S a n c t i A m a n d i uit de
e

e

e

VIII of de IX eeuw en in het E v a n g e l i a r i u m van Maaseik uit de VIII ,
randversieringen, waarvan het hoofdmotief bestaat uit gevleugelde draken met
adelaarskoppen. In het eerstgenoemde werk komen als letterfiguren voor vogels,
die of een mensenkop, of zelfs, kwansuis voor kop, op een overdreven lange hals
het bovenlijf van een monnik vertonen.
e

In een B e s t i a r i u s uit de XV eeuw in de boekerij van het bisdom te Gent; in
e

het kostelike Ms. uit de XIV eeuw, C h e s t l e l i v r e d e t o u t e s l e s k e u r e s
d e l a v i l l e d ' Y p r e (1363), en in I m p e r a t o r i s J u s t i n i a n i
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I n s t i t u t i o n e s , nr. 22, Bibl. van de Universiteit Gent, ontbreekt het evenmin aan
zulke gedaanten als in het L i b e r F l o r i d u s
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e

uit de XII eeuw, in deze zelfde verzameling voorhanden.
In de B e s t i a r i u s komen, onder meer andere gedaanten voor die men,
nauweliks gewijzigd, bij Bos en zijn navolgers en bij Bruegel zal vinden: ik noem de
C o r u l e e , een tweepotig zeevarken, met gespleten vissenstaart en mensenkop;
de D r a c o M a r i s , een soort

M. SCHONGAUER. DE TEMPTATIE VAN DE H. ANTONIUS.

geschubde hagedis met twee klauwen, slangenstaart en vissenkop, en de B i t y r o ,
een vis, waarvan het bovenlijf dat is van een met maliën geklede en behelmde
krijgsman.
e

In een Frans geschreven B e s t i a i r e van het einde van de XV eeuw, van rond
1479, Hogeschool van Gent, vinden wij benevens de O n o c e n t a u r e , geteeld uit
een stier en een ezelin, een hoofdeloos man, wiens gehele bovenlijf een gezicht
voorstelt, een vis met monnikskop, en wat dies meer.
Bekend is het immers, dat de wetenschap in de middeleeuwen het bestaan van
zulke wezens zeer ernstig en oprecht bevestigde. De anekdoten, door Giraldus
Cambrensis opgedist in zijn T o p o g r a p h i a H i b e r n i a e ; de verhalen van de
e

Mandeville in zijn, aanvang van de XIV eeuw, geschreven L i v r e d e s
M e r v e i l l e s , en de N a t u r i s R e r u m uit de XVe eeuw, nr. 411, Bibl, van de
stad Brugge, bewijzen even goed als de B e s t i a r i i , waarvan ik hier boven sprak,
e

als de reizen van Marco Polo, einde XIII eeuw, dat de natuurwetenschap alsdan
e

op niet veel hoger trap stond dan in de II eeuw, toen de Griekse schrijver Oppianus,
in zijn J a c h t e n V i s v a n g s t getuigde: ‘D e s t i j d s w a r e n d e p a n t e r s
bekoorlike vrouwen.... De giraaf werd geboren uit de paring
v a n e e n p a n t e r m e t e e n k a m e e l . De struisv o g e l i s d e v r u c h t
v a n e e n t r e k v o g e l m e t e e n k a m e e l ’.
***
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Verwant, en van nabij, met de uitbeelding van gedrochten, is die van de duivelen,
e

welke al zeer vroeg, en zeker einde XII eeuw, in de handschriften-verluchting
verschijnt. In een zeldzaam manuskript uit die eeuw, deelmakend van de beroemde
H a r d l e i a n -verzameling in British Museum, komt niet alleen de hellemuil voor,
opgevat als de muil van een reusachtig dier, maar ziet men tevens de Boze,
voorgesteld in de meest verscheidene gedaanten. In het L i b e r f l o r i d u s uit
1125, Bibl.
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van de Gentse Hogeschool, is een duivel afgebeeld, rijdend op een vreemdsoortige
blauwe stier met een dubbele rij olifantentanden, die Behemoth moet voorstellen.
Reeds hier herkennen wij in Satans suppoosten het tweevoudige karakter, dat zij
lang nog na de middeleeuwen zullen behouden: het lelike en het belachelike, of,
om met Maude Thompson te spreken: ‘het groteske en de humor’. Afbeeldingen
e

e

van de hellemuil ontmoet men bij de vleet in de handschriften uit de XIV en XV
eeuw. Een

DIRK BOUTS. MARTELDOOD VAN ST. ERASMUS (LEUVEN).

miniatuur van Jean Fouquet, te Chantilly, vertoont ons de marteling van de heil.
Apollonia, juist zoo als deze gebeurtenis in de mysteriespelen werd voorgesteld:
op een openbare plaats verheffen zich, op schragen, loggia's, twee verdiepingen
hoog; de bovenste is voor een deel voorbehouden voor de Keizer, voor een ander
echter voor de hemel; in de onderste vindt men de hel, namelik in haar gewone
e

gedaante van een gapende muil. Tot in de XVI eeuw toe bleef deze traditie in
zwang in de toneelvoorstellingen.
Het komt gewaagd voor, te beweren, dat de handschriftverluchters aan het toneel
de voorstelling van de hellemuil ontleenden; immers, omdat het ons niet bekend is,
e

hoe de hel werd opgevat in de zeer zeldzame stukken uit de XI eeuw, met name
e

in het drama ‘v a n d e w i j z e e n d e d w a z e M a a g d e n ’, en in die uit de XII
e

en de XIII , namelik in het ‘S p e l v a n A d a m ’, dat volgens enkelen
Anglo-normandies en twaalfd'eeuws, volgens anderen Frans en dertiend'eeuws zou
*)
zijn .
Wij weten alleen, dat in 't laatste de deur van de hel zonder ophouden open- en
toeging en dat er telkens grote wolken rook uit opstegen, terwijl in 't eerste de
duivelen de onbezonnene en zondige maagden in de vlammen deden
†)
nedertuimelen . Het is even goed mogelik, dat het toneel de hellemuil overnam uit
de miniaturen als omgekeerd.

*)

†)

G. Cohen, H i s t . d e l a m i s e e n s c è n e d a n s l e t h é â t r e r e l i g i e u x
f r a n ç a i s d u m o y e n - â g e . M é m o i r e s d e l ' A c a d . r o y . d e B e l g ,, coll.
in 8, I, VI, J e u d ' A d a m .
Du Méril, O r i g i n e s l a t i n e s d u t h é â t r e m o d e r n e , b. 237.
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Wat hier van weze, zeker is het, dat, van eerst af bijna, mag men zeggen, de
tafelschilders de hel op de bedoelde wijze verbeeldden. In het L a a t s t e O o r d e e l ,
St. Petersburg, Ermitage, dat velen nog steeds voor een werk van J. van Eyck
*)
houden, is dit wel niet het geval ; daar is het wel meer een reusachtige krocht, onder
de korst van de aarde uitdiepend. Maar in het L a a t s t e O o r d e e l van

GEERTJE TOT ST. JANS. VERBRANDING, VAN HET GEBEENTE VAN JOHANNES DE DOOPER (TE
WEENEN).

Petrus Cristus, te Berlijn, is de muil wel degelik voorhanden. Ook hot vagevuur van
de - aan Memlinc toegeschreven - kleine reeks in 't stedelik Muzeum te Straatsburg
is een overgrote muil, voorzien met tanden, en waaruit vlammen opstijgen.
Evengoed hierop als op het stuk van Cristus past het woord van Crowe: ‘u n e
horrible imagination qui semble préluder aux folles
e x a g é r a t i o n s d e B o s c h ’.
Stippen wij ook aan, dat de grote duivel, die boven deze voorstelling verschijnt,
buiten het hondachtig hoofd op zijn schouders, een grijnslachend gelaat op zijn buik
en verder ook vogelpoten vertoont.
Voorstellingen, waarin duivelen en monsterachtige wezens heilige mannen en
e

vrouwen tot zonde verzoeken, ‘tempteeren’, komen reeds in de XIII eeuw voor. De
kiem ervan ontmoetten wij reeds in de duivels, die in de ‘o o r d e l e n ’ de verdoemden
kwellen. In l e M i r a c l e d e N o t r e D a m e van Gauthier de Coincy, nr. 9229
van de Kon. Bibl. Brussel, zien wij de duivels niet alleen zekere gemene
vrouwspersonen vertonen aan de kloosterbroeders, maar tevens onderling twisten
om de ziel van een stervende. In deze v e r z o e k i n g e n meer noch dan in de
o o r d e e l e n hadden de kunstenaars gelegenheid hun lust voor zonderlinge, lelike
gedaanten bot te vieren. Uit de minst bij elkaar passende bestanddelen denken zij
de monstertjes samen, die de goede H. Antonius het leven zo deerlik zuur maken.
Men mag zeggen, dat de beroemde, overigens heerlike plaatsnede van Martin
*)

Het was, blijkens van Mander, ook niet zo met de hel op de voormalige predella van 't L a m
G o d s te Gent, evenmin als het zo is met h e t O o r d e e l te Dantzig of dat te Beaune,
door v.d. Weyden.
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Schongauer, A n t o n i u s ' T e m p t a t i e , het prototiepe is van alle latere dergelike
samenstellingen, die van de enigpersonele Bos uitgezonderd. Zelfs Marten de Vos
heeft er zeker aan ontleend zijn eigen vertolking van het zelfde sujekt in zijn
voortreffelik schilderij, nr. 103 in 't Muzeum te Antwerpen. Ook bericht Va-
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*)

sari, dat zelfs Michel Angelo deze plaat kopieerde .
***
Overigens bleef d e V i j a n d niet zonder mededingers. Haast even zo spoedig als
d e V e r z o e k e r werd d e V e r n i e l e r een van de gezochtste onderwerpen van
de beeldende kunst.
e

Zonder te spreken van de gemaalde dodendansen, van de XII eeuw af in
e

Duitsland, van de XV in Frankrijk bekend; van de veeltijds door Brabanders
uitgevoerde beeldhouwerijen, in Franse kerken voorhanden en onderwerpen van
verwante aard vertonend; of van de voorstelling, in 1424 te Parijs door levende
spelers van zulk een dans gegeven; willen wij onthouden, dat, in de beide L a a t s t e
O o r d e l e n te St. Petersburg en te Berlijn, de Dood, reusachtig groot, met
uitgestrekte armen en benen, als een overgrote spin zweeft over de hel. Memlinc,
in de kleine taferelen te Straatsburg, toont ze ons, makend een spottend gebaar bij
het gezicht van een zich spiegelende naakte jonge vrouw, en zeggende: E c c e
finis hominis! Comparatus sum luto et assimilatus sum fanille
e t c i n e r i . En Jan Provost, stedelik Muzeum te Brugge, laat de Dood een
woekeraar een vervallen wissel voorhouden.
Zonderling genoeg! Op fol. 90 (v e r s o ) van de R i c h e s H e u r e s d e
C h a n t i l l y , in een behandeling van de plaats uit het Boek van de Openbaringen,
waar de verschijning van de Dood als Ruiter wordt verhaald, hebben wij als 't ware
een afzonderlike epizode, een fragment vóór ons uit Bruegels E l T r i u m f o d e
la Muerte....’ Devant le cavalier qui est monté sur un cheval
blanc et vêtu de rose, les spectres de l'enfer s'avancent
c o m m e e n b a t a i l l e , j e t a n t l a t e r r e u r p a r m i l e s v i v a n t s ’. Deze
tekening is niet van de gebroeders van Limburg, maar van Jean Colombe, die, na
hen, het werk voltooide.
***
Niet alleen monsters, ook gebrekkigen werden al vroeg met zekere voorliefde
e

voorgesteld. In verscheidene handschriften uit de XII eeuw, bewaard in de Bibl. te
Douai, komen, en niet alleen in de lettrienen, gevechten voor tussen figuren met
een houten been, die er uit zien als landlopers of schooiers.
e

Op het einde van de XV eeuw zien wij Bos in zijn S t . M a r t e n , z i j n m a n t e l
v o o r s c h o o i e r s s t u k s n i j d e n d e , wel de gehele inscenering afkijken van
een of ander spel van St. Marten, door de rederijkers opgevoerd, maar toch het
nominaal onderwerp omscheppen tot een toneel, waarin het hem mogelik is, ons
kennis te laten maken met al de variëteiten van het toenmalige, blijkbaar zeer bonte
en verscheidene genus ‘bedelaar’.
Cornelis Metsijs, met minder talent en kunnen, voltooit in 1539 zijn
*)
B e d e l a a r s - E e t m a a l en, vroeger of later, om 't even, zijn V e c h t e n d e
†)
S c h o o i e r s en zijn 12 platen K r e u p e l e D a n s e r s . Deze laatste zijn overigens

*)
*)
†)

In het reeds hoger vermelde handschrift, dagtekenend uit de XIIe eeuw, H a r d l e i a n
C o l l . , British, toont de tekenaar ons Sint Gutlac, boven de hellemuil door duivels opgeheven.
Bartsch, IX, bl. 95.
Ibid., IX, bl. 96.
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§)

tiepiese voorstellingen , rechtstreeks heenwijzend naar die, welke Bruegel, maar
met een andere geest en een andere kracht, eerlang behandelen zal.
**)
Lukas' B e d e l a a r s uit ongeveer 1508 mogen hier niet vergeten worden.
***

§)
**)

Bartsch, IX, bl. 91, nr, 3-14.
Ibid., VII, bl. 415, no. 143.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

9
Van dergelike voorstellingen tot tonelen uit het maatschappelik en huiselik leven is
de afstand gering.
Met het oog op het eerste is er vooral veel te leren uit het alreeds genoemde
Yperse Keurenboek en uit het van een eeuw vroeger daterende, in de Kon. Bibl. te
Brussel voorhanden, L e v i e i l R e n t i e r d ' A u d e n a e r d e . Waar de verluchter
van dit laatste ons laat kennis maken met allerlei toneeltjes uit het leven van onze
boeren, gunt die van 't eerste ons menig aardig kijkje op het bedrijf van de
ambachtslieden. De Yperse tekenaar verplaatst

DE KRIJGSKNECHTEN DOBBELEN OM JEZUS' MANTEL. HOUTEN BEELDJE VAN OMSTREEKS

1500.

ons in het gulden Halleken (la B r e t e s q u e ), waar een klerk, bijgestaan door de
stadbaljuw en twee leden van de schepenbank, voor een gehele drukke menigte
een officiëele oorkonde leest; naar de kapel van de lakenwevers, waar de
‘w a a r d e e r d e r s ’ hun ambt verrichten, de balen ‘v e r l o d e n ’ en ze daarna door
de stevige ‘p i j n d e r s ’ laten wegdragen, terwijl de ‘u i t k l i n k e r ’, met twee bellen
in de handen, in de gedaante van een aap de stoet opent.
Vergeten wij ook niet, dat, in de kalenders van een overgroot aantal verluchte
handschriften, de maanden voorgesteld worden door de een of de andere daarmêe
in verband staande gebeurtenis uit het volksleven, b.v. het koekenbakken, het
varkensslachten, een jichtlijder bij 't warme vuur, in de bloemenwei reiende meisjes,
de hooioogst, het zaaien en planten in de tuin, het doelenschieten, enz.
Ongemeen merkwaardig zijn, in dit opzicht, zes van de twaalf overigens
overschone kalenderbladen uit de beroemde R i c h e s H e u r e s d e C h a n t i l l y ,
e

voltooid in de eerste twintig jaar van de XIV eeuw. Februarie gunt ons, in een
heuvelig besneeuwd landschap, naast een open schapenstalletje onder een afdak,
waarachter vier biekorven om een tafel, een kijkje in een open boerenhuis, waar
twee vrouwen en een man zich met opgetrokken klederen aan het vuur warmen,
een tekening, die met geringe wijzigingen meermalen zal worden herhaald door
latere enlumineurs: aldus in G r i m a n i , aldus in N o t r e D a m e d ' H e n n e s s y .
Maart verplaatst ons te midden van akkers, opgloeiend naar een weidse burcht; op
het voorplan drijft een bejaarde boer een ploeg, met ossen bespannen; op het
middenplan worden wijnstokken versneden; elders wordt gezaaid; elders
schapengehoed. Junie is de hooioogst: vrouwen rakelen de droge maad tot hoppers;
mannen, één in zijn hemd, maaien. De korenoogst is Julie: een smal beekje,
bezoomd met knotwilgen, doorloopt van rechts naar links het landschap; twee boeren
pikken; op het voorplan scheren een man en een vrouw schapen.... September: de
wijnoogst.... Oktober, zaaitijd: een man, op een paard gezeten, legt met de egge

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

het omgeploegde land fijn; de zaaier strooit het zaad; tweede plan: een vogelschrik....
November, eindelik: een zwijnenhoeder slaat, voor zijn kudde, eikels uit de bomen....
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Is het niet, als horen wij een ietwat oppervlakkige beschrijving van de bekende
platenreeks naar Bruegel en Bol, d e V i e r J a a r g e t i j d e n ?
Ook in de tafelschildering sloop deze soort van voorstellingen binnen, voornamelik
dank aan onderwerpen als de A a n b i d d i n g v a n d e H e r d e r s , d e V l u c h t
n a a r E g y p t e , enz. Broederlams Jozef, in

NASENTANZ IN GUMPELSBRUNN, DOOR N. MELDEMANN.

het te Dijon bewaarde stuk, is een heus ambachtsman, naar manieren zowel als
kledij. St. Jozef in het bekende sinoptiek tafereel te Berlijn is een oud man uit het
volk. Van der Goes' herders in het wonderbare meesterstuk, dat nu in de Uffizi prijkt,
zijn werkelike en monumentale brokken natuur, ware d o c u m e n t s h u m a i n s ,
niet zonder talent nagebootst door Albert Bouts in nr. 223, Antwerps Muzeum. De
A a n b i d d i n g v a n d e H e r d e r s van de Meester van Flémalle, mede te Dijon,
buiten het in zeker opzicht moderne; landschap, vertoont wezenlik populeere tiepen.
In het triptiek, gekend als ‘van de familie de Mérode’, toont dezelfde meester ons
Jozef volop bezig met muizenvallen te flikken in zijn werkplaats.
Jan van Eyck, in het ongeëvenaard kunstjuweel. D e M a d o n n a m e t
K a n s e l i e r R o l i n , zet, op het middenplan, vlak tegen een gekanteelde tuinmuur,
twee ventjes, die in ongedwongen houding het stadsgezicht op de achtergrond
bekijken.
Van lieverlede komt er iets nieuws bij. Men stelt zich niet meer tevreden, figuren
uit het volk op te nemen in zijn werk, men behandelt ze op bizondere wijs, men
streeft naar karakter, naar satiere misschien.
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In D e G e s e l i n g , zoals die voorgesteld is in de R i c h e s H e u r e s d e
C h a n t i l l y , is van zulk streven noch niet veel te zien; heul weinig in de kruisdraging
en de kruisiging. Toch is het meestal in tonelen van dit slach, dat deze strekking
zich voelbaar maakt: de beulen in Bouts' M a r t e l d o o d v a n S t . E r a s m u s te
Leuven; die in Geertje's V e r b r a n d i n g v a n h e t G e b e e n t e v a n d e
D o p e r te Weenen; die van Geeraard David te Brugge; die van Quinten in zijn grote
N o o d G o d s , te Antwerpen; die van Bellegambe in zijn M a r t e l i e v a n e e n
H e i l i g e M a a g d bij Kleinberger, Parijs, zijn als zovele en wel de oudste mijlpalen
op de weg, die naar de zestiend'eeuwse karakterschildering leidt.
Indien wij, minder eenzijdig beziggehouden door de studie van onze schilderkunst,
onze nauweliks minder voortreffelike middeleeuwse houtsnijders en beeldhouwers
wat beter hadden leren kennen, zouden wij zonder twijfel ook in de scheppingen
van deze laatsten, - scheppingen, eilaas! zoveel talrijker buiten dan binnen de
grenzen van onze gewesten te vinden, - menig aangrijpend voorbeeld

MAARTEN SCHONGAUER. DE MOLENAAR MET DE EZEL.

van het bedoelde streven naar satire en karakter-voorstelling aantreffen.
Hier ter plaatse wil ik er mij toe bepalen, onder meer andere mij bekende een
enkel staal aan te halen; namelik een fragment uit een grotere K a l v a r i e b e r g ,
voorstellend hoe de beulen van Jezus loten om het bezit van zijn bovenkleed.
Ontegenzeggelik het werk van een Antwerps s n i d e r , - het Antwerpse gildemerk
staat er in geprent, - en voltooid, naar ik meen, rond 1500, en veeleer vóór dan na
dit jaar, - staat het in rechtstreeks verband, naar geest en styl beide, met Metsijs'
beulen uit het grote drieluik van 1508 (de noch zoeven genoemden N o o d G o d s ).
Onovertroffen is de diepgaande mensenkennis, waarmede de geniale kunstenaar,
- een van die vele rijkbegaafde onbekenden, waarvan de namen wel in de
l i g g h e r e n staan, maar de werken ons onbekend zijn, - de lage h e b z u c h t van
de drie beulen heeft voorgesteld. Als roofdieren, in roofdierenhouding, zitten zij, met
hun drieën, op het uitgespreide kleed van de Rabbi, gereed elkaar aan te vliegen,
lovend en biedend misschien, zoekend naar en pratend over een vergelijk. Een
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meesterstuk, opwegend tegen Metsijs en Bruegel beiden!
Overigens, zonder daarom diegenen te volgen, welke in Cristus' in 1449 voltooide
S t . E l o o i , vroeger in de verzameling Oppenheim,

JERONYMUS BOS. DE VERLOREN ZOON. (VERZ. FIGDOR, WEENEN).

Keulen, het eerste van alle genretaferelen herkennen, acht ik het toch zeker, dat
de tafelen met halflrjfse figuren, waarop Metsijs, en na hem Marinus van
Reymerswale, Hemessen, Jan Metsijs en anderen, allerlei wisselaars,
cijnsontvangers, woekeraars, goudwegers en juweliers, of met de vinger aan de
hersens over de dood mediterende Jeronimussen, of ook wulpse ouderlingen, die
zich door jonge meisjes laten bedotten, voorstelden, slechts de voortzetting van de
zoeven aangehaalde beulentonelen zijn. Bij Hos zelf leeft noch in zekere zin de
traditie voort, waar hij in stukken als de D o o r n e n k r o n i n g in het Prado en als
d e K r u i s d r a g i n g in het muzeum te Gent, in tot de knieën of slechts tot het
bovenlijf
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geziene figuren, doch met meer bepaald didakties-satiriese bedoeling, zijn ongemeen
lelike beulen en Joden ontwerpt.
Terecht heeft men er op gewezen, hoe veel de grafiese, en hoofdzakelik de Duitse
e

grafiese kunst van de XV eeuw er toe heeft bijgedragen, de smaak voor tonelen
uit het leven te versterken en te verspreiden. Van de naïeve houtsneden uit de in
1476 te Bazel uitgegeven S p i e g e l m e n s c h l i c h e r B e h ä l t n i s s tot Dürer,
Lukas, en hun tijdgenoten toe, houden de verluchters van voortaan gedrukte boeken
en de vrij werkende graveerders niet op, afzonderlike volkstiepen, groepen van
zulke, ja honderden tonelen uit het leven van de

LUCAS VAN LEYDEN. BOER, BOERIN EN KOE.

grote menigte te behandelen.
e

In het Berlijns prenten-kabinet vertoont een houtsnede uit de XV eeuw een D u i t s
B o e r t j e , waaronder het naamteken Pieter Bruegel niemand zou verrassen, zo
reëel, zo karakteriestiek waar, zo ‘naar 't leven’ ziet hij er uit. Schongauer's
M o l e n a a r m e t e e n b e l a d e n E z e l , ibid., B. 89; T w e e b i j ' t
e

K e g e l s p e l v e c h t e n d e B o e r e n van de Monogrammiest F.V.B., XV eeuw,
Prentenkabinet, München, B. VI. 88. 35; de dansende boerenparen en boerenruiters
uit de onderscheidene tekeningen in de verzameling van de Universiteit te Erlangen;
tal van pentekeningen uit het rond de zelfde tijd voltooide H a u s b u c h d e s
F ü r s t e n W a l d b u r g W o l f e g g , zijn bepaald, en wel evenzeer door geest en
stijl als door onderwerp, voorboden van Bruegels kunst.
***
Van het eenvoudig objektief voorstellen van het volksleven tot het verbeelden
van hetzelve met satieriese bedoeling, is de afstand gering. Was het, vooral binnen
de meer beperkte grenzen van het huiselik bestaan, een onuitsprekelike bron van
vinding voor de zeggers en sprekers van Dietse sproken evenals voor de makers
van Franse f a b l i a u x en van Duitse S c h w ä n k e , ook de beeldhouwers putten
erin met volle handen. In tal van kelken, o.a. in de kathedraal van Rouaan, door
Brabantse beeldsnijders versierd, treft men op miserere's of anderszins panelen,
die herinneren aan het beruchte F a b l i a u d e s i r e H a i n s e t d e D a m e
A n i e u s e , en vooral aan het epies gewrocht, waarin deze weinig inschikkelike z i j
haar op de duur toch sterkere h i j de broek betwist. In een uiterst zeldzame
plaatsnede uit 1480 van Israël van Meckenen vinden wij een zinspeling als 't ware
op deze strijd: de man zit goeds-jeugdig te haspelen, terwijl de vrouw, met de rechte
hand de broek aantrekkend, met de linke het spinrokken zwaait, om hem te slaan.
*)
Schongauer's uitnemende plaat: N a a r d e M a r k t g a a n d e B o e r e n ,
zinspeelt duidelik op de meesterschap van de vrouw evengoed als een andere plaat
*)

Bartsch, nr. 88.
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van Israël van Meckenen, waar een edelman, die zijn dame het dragen van de broek
heeft willen betwisten, door haar bovenarms gekastijd wordt.
Van een andere aard zijn platen als die
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JAN VAN HEMESSEN. DE VERLOREN ZOON.

van H.S. Benam, waar een verbolgen wijf bovenarms losknuppelt op haar man, die
zij ‘flagrante delicto’ verrast onder een haag, en van Cornelis Metsijs, die ons ofwel
*)
een monnik tonen, goede sier makend met een oude vrouw , ofwel een vrouw, die
haar man betrapt, waar deze zijn eiermand laat leegroven door een wijf, welke hij
†)
schijnt te willen kussen; ook zulke als de aardige gravuur van Frans Huys, waarop
een luitmaker de verzoeking van een hem lastig vallend wijf beantwoordt met de
verzen:
Meester Jan Slecht-Hoot, wil mijn luyte versnaren.
- Ick en sal, vrou Langhnuese, laet mi ongequelt.
Want ick moetse voor Moddermuylken bewaren.
Die hadde haer luyte oock seer geerne gestelt.
e

Men kan zeggen, dat bij 't morgenkrieken van de XVI eeuw het huiselik en openbaar
leven van de mindere standen, vooral van de boerenstand, door de plaatsnijders
in zijn meest verborgen hoekjes en kantjes doorvorst en afgespied was. De grote
graveerders, die thans volgen, Dürer, Hans Sebald Beham, Virgil Solis, Meldemann,
Aldegrever, de M e i s t e r d e s T r o s t - s p i e g e l s in Duitsland, Lukas van Leyden
en - onder die van minder gehalte - Cornelis Metsijs, F. Huys in de Nederlanden,
vonden niet alleen een ontgonnen en vruchtbaar gemaakte grond, maar een gehele
rijke oogst, daaraan reeds ontwoekerd.
Wij weten overigens, dat ook Bos zich

*)
†)

Bartsch, IX, bl. 92, nr. 6.
Bartsch, IX, bl. 114, nr. 52.
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BRUNSWIJKER MONOGRAMMIST. JUDA EN THAMAR.

met de behandeling van dergelike onderwerpen had ingelaten. Zijn tekening
B o e r e n b r u i l o f t , Prentenkabinet te Berlijn; en zijn voortreffelike voorstelling van
de V e r l o r e n Z o o n , in de verzameling Figdor te Weenen, bewijzen dit afdoende.
Niet alleen in Bruegels gezamenlike werken, maar ook in die van zijn talrijke
navolgers, zijn zoon Pieter II en zijn kleinzoon Pieter III, Jakob en Abel Grimmer,
H. Bol, Lukas van Valckenborgh, Marten van Kleef, is nauweliks één toestand, één
epizode te vinden, die niet reeds in de schat van grafiese werken uit de eerste helft
e

van de XVI eeuw gevonden wordt.
Boerenkermissen, bruiloftsoptochten, huweliksinwijdingen, bruiloftsdansen, smulen zuippartijen, dorpsplunderingen, kwakzalvers, tandentrekkers, mastklimmingen
en wipschietingen, rechtstaand-waterende mannen en hurkend-pissende wijven,
brakende en kakkende lummels, en.... honden die aan 't gebraakte en andere goedje
hun hart ophalen als was het koek en marsepijn, wie dit alles vóór Bruegel in de
kunst wil genieten, bezichtige, in het rijke prentenkabinet te Berlijn, de volgende
platen: H.S. Beham, B. 168 II,K i r c h w e i h ; D. Hopfer, B. 74, B a u e r n t a n z u n d
B a u e r n s c h m a u s ; of in het Prentenkabinet te Wenen, Nikolaus Solis'
B r a u t s c h m a u s ; of de in vele uitgaven overgenomen N a s e n t a n z i n
G u m p e l s b r u n n von N. Meldemann, B.I. Zelfs zekere houdingen, zekere gebaren,
later aan Bruegels mannen en vrouwen eigen, zon men in het werk van deze
*)
meesters kunnen aanduiden .
***

*)

Onder ander in de bij Bartsch onder ns. 168, 169, 170 beschreven platen van H.S. Beham.
Ook in de v e c h t e n d e B o e r e n van de zelfde, ibid., nr. 165, in de tien platen
B r u i l o f t s d a n s e n , met of zonder speellieden, uit 1546, ibid., nrs. 154-163.
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BRUNSWIJKER MONOGRAMMIST. SPIJZIGING DER ARMEN (FRAGMENT).

Het is hier nu de plaats, meer in 't bizonder na te gaan, hoe, in de eerste jaren
e

van de XVI eeuw, onder de invloed van de ganse, in haar geheel beschouwd hoogst
belangrijke werkzaamheid, in de vorige bladzijden in brede lijnen, overigens zeer
onvolledig geschetst, een nieuw soort van tafelschildering ontstond, en wel h e t
s c h i l d e r i j i n b r e e d f o r m a a t met uitsluitend of altans hoofdzakelik wereldse
voorstellingen. Zelfs deze voorkeur, voortaan aan het breedformaat gegeven, werpt
licht op de verandering, welke zich in de geesten had voorgedaan. Met de zelfde
e

noodwendigheid, waarmede de XV eeuw aan de tafelschilders het hoogformaat
e

had opgedrongen, brengt de XVI hen tot het andere. Het hoogformaat past
inderdaad uitstekend op de meestal smalle muurvlakken of op de altaren van onze
gotiese kerken, waarin, uit hoge, enge vensters het licht valt; het nieuwe formaat
was niet minder goed op zijn plaats in de huiskamers van de patriciërs-woningen,
waar, geplaatst op nagenoeg gelijke hoogte met de vensters, de schilderijen door
spaarzaam zijlicht verhelderd werden. Natuurlik is het feit, dat de patriciërs, de rijk
geworden handelaars, van nu af, evengoed als de dungezaaide vorsten, de gilden,
de kerkfabrieken en de armenkamers, onze kunstenaars met bestellingen vereren,
niet vreemd aan het op de voorgrond treden zowel van de profane onderwerpen,
m.a.w. van h e t g e n r e , als van het nieuwe formaat zelf.
Ik wil niet onderzoeken, of de bewering van de Italjaanse humanist, Facius, de
levensbeschrijver van Alfons van Napels, dat hij bij kardinaal Ottaviano zou gezien
hebben een tafereel van de ‘Franse Joannes’,
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zoals hij Jan van Eyck noemt, voorstellende een middeleeuwse B a d s t o v e , vol
heerlik gemodeleerde vrouwen, die, maar half met doorschijnende sluiers bedekt,
*)
uit het water treden ....; of dit andere bericht, voorkomend in het reisdagboek van
e

een Venitiaan uit het begin van de XVI eeuw, dat de wijsgeer Leonino Tomeo, te
Padua, een van Eyck zou gehad hebben, t w e e V i s s e r s o p d e O t t e r j a c h t
voorstellend, en nog al op doek

BRUNSWIJKER MONOGRAMMIST. SPIJZIGING DER ARMEN (FRAGMENT).

geschilderd, enige grond van waarheid hebben.
Overigens zou men, met minstens een schijn van reden, Jans niet overtroffen
meesterstuk in de National Gallery, London, G i o v a n n i A r n o l f i n i e n z i j n
V r o u w , als een eerste Vlaamse - en dan ongeëvenaard voortreffelike - voorbode
van het genre kunnen beschouwen. Deze uitzondering zou evenwel toch alleen de
algemene regel bevestigen.
De zelfde Facius vermeldt ook een stuk, V r o u w e n d i e h e t B a d v e r l a t e n ,
dat te Genua bewaard werd en door hem aan R o g i e r d e F r a n s m a n , d.i. van
der Weyden, wordt toegeschreven.
Op het eerste gezicht zou men geneigd zijn, de zogezeide B a t h s e b a i m
B a d e , in 't Koninklik Muzeum te Stuttgart, een wel niet zeer schone, maar naar
*)
mijn bescheiden mening , toch onbetwistbaar echte Memlinc, voor een profaan
genrestuk te houden. Zoëven verliet de niet zeer aanminnige jonge vrouw de houten
badkuip, overdekt met een soort van bedvoorhang, en nu steekt haar een dienstmeid
het hemd over 't hoofd. In haar omgeving ziet men een aarden kruik, een koperen
bekken, een hondje... Doch, dat het Memlinc niet om een profane voorstelling te

*)

*)

Dat het stukje uit het stedelik Muzeum te Leipzig, d e r L i e b e s z a u b e r (l e P h i l t r e ),
met het door Facius bedoelde werk niet eens het onderwerp gemeen heeft, hoef ik niet te
zeggen.
En ik staf die mening op de gronden, door Bock in zijn Memlingstudiën, bl. 201, aangevoerd.
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doen was, bewijst, veel meer dan de voorstelling van Koning David op het dak van
†)
zijn paleis, het feit, dat de erfzonde op de keerzijde is voorgesteld .
Toch is het streven naar het genre-achtige in Memlinc's stuk evenmin te miskennen
als in zo menige ‘St. Lukas, de Madonna schilderend’, eigenlik weinig anders dan
een middeleeuws kunstenaar, zijn vrouw en kind konterfeitend, en in zo menige

†)

Vroeger aan Rogier gegeven: zie R. v.d. Weyden door Alph. Wauters, 1855. bl. 53 en 70.
Soms zelfs aan van der Goes en aan van Q. Metsijs (K u n s t c k r o n i k , 1896-97. nr. 27),
en - later noch - door Weizsäcker en Hymans aan Jan Metsijs (1509-1575), of, zoals Voll
deed, aan een ongenoemd meester na 1500.
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‘Rust van de heil. Familie tijdens de Vlucht naar Egypte’, b.v. die ene door G. David,
waar Jozef op het tweede plan, met een knuppel in de takken van een vruchtboom
gooit. Wat niet wegneemt, dat, tot Memlinc toe, in de schilderkunst van de
Nederlanden, wél, zoals Glück zei, de elementen van, doch geenszins, als eigen
soort, de genre- of zedenschildering voorhanden waren.
De eerste, die vóór Metsijs, en, onder de invloed van deze, vóór Geeraard David,
werkelike genreschilderijen heeft voltooid, is de grote hervormer van de Nederlandse
kunst, de nog steeds niet naar zijn volle waarde geschatte Jeronymus Bos. Het
merkwaardige rondschilderijtje, dat Gustaf Glück op onloochenbaar vaste grond
*)
voor een werk van de meester erkende in de verzameling Figdor , moge al zijn tietel
ontlenen aan de parabel van de verloren zoon; de gehele opvatting is zo onbijbels,
zo anti-mystiek, zo realisties en eenvoudig menselik als het maar zijn kán. Een
versleten kap op 't hoofd, de linke, zeker gekwetste kuit met een doek omwonden,
de rechte knie heenkijkend door 't smalle brenkleed, de ene voet geschoeid, de,
andere niet, draagt een nog jonge landloper op de rug een zware mars, in 't oor
waarvan een houten lepel steekt. Blijkbaar verliet hij zoëven het verdachte kroegje,
- rechts achtergrond, - waar uit het venster een vrouw hem nakijkt, terwijl een soldaat
in de open deur een deerne staat te zoenen; een rabaut watert in gebogen en
zonderling karakteristieke houding achter het hoekje: een varken slobbert met een
biggetje uit een trog vóór de deur. Een hond keft achter de landloper, en links, achter
een balie, staat dom vreedzaam een koe, wachtend dat men ze verlost. Een modern
schilder, de Vlaming Laermans b.v., zou zo iets noemen d e L a n d l o p e r , l e
*)
C h e m i n e a u . Het is een stuk geleefdheid, een stuk volkszeden .
*)
*)

Op een eiken tafel van 8-hoekige vorm, doch de voorstelling rood, met 63 centimeter diameter.
J a h r b . d . K ö n . p r . K u n s t s . , XXV, 3, bl. 174 en volgende.
In 't voorbijgaan slechts de opmerking, dat aan de deurstijl van 't kroegje, in een grote kooi,
een vogel - een ekster? een roetaard? - gevangen zit. In tal van schilderijen, dergelike of
hiermee verwante onderwerpen voorstellend, treffen wij, altijd aan venster of deur, zulk een
kooi, o.a. in nr. 758 Hofmuzeum, Wenen, d e V e r l o r e n Z o o n , het noch steeds aan
Hendrik van Kleef toegeschreven merkwaardig tafereel, dat ik met G. Glück voor een werk
van Mandijn houd, en waarvan een studietekening, verkeerdelik als van Aertsen in het Berlijnse
Prentenkabinet voorkomt. Van de zelfde hand acht ik een verdienstelik stuk, M a r i a e n
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De opvatting, de tekening, de hele manier, waarop de hoofdfiguur gekarakterizeerd
*)
is, werpen niet weinig licht op dergelike stukken van Jan van Hemessen , de
†)
§)
Brunswijker Monogrammist , Aertsen , straks Beukelaer....

BRUNSWIJKER MONOGRAMMIST. SPIJZIGING DER ARMEN (FRAGMENT).

Er is een treffende verwantschap tussen de stijl van de eerstgenoemde, Jan van
Hemessen, en die van de hier dichtende en schilderende Bos.
Het ‘vultus’, de uitdrukking van de Figdorse vagabond, is als het voorbeeld van
vele tronies, door Jan Sanders geschilderd.
Men late het opschrift, aan de bekende parabel ontleend, ter zijde: een zuiver
volstrekt zedenschilderij, zonder iets meer dan, als men wil, een belerende strekking,
wordt nu Bos' werk.

*)
†)

§)

J o z e f t e B e t l e h e m a f g e w e z e n , bij de familie D.... te Gent; verder nr. 59,
Geschiedenis van de jonge Tobias, Muz. Gent; Esther vóór
A h a s v e r u s in een gesticht te Lier, en, in het Antwerps Muzeum, zeker het in 1910
aangekochte nr. 881, de P a r a b e l v a n h e t g o e d e Z a a d e n h e t O n k r u i d ,
als ook waarschijnlik nr. 638, d e P a s s i e , synopties voorgesteld. Ook een O p w e k k i n g
v a n L a z a r u s , vóór 3 of 4 jaar bij een Brussels kunsthandelaar voorhanden, is van
dezelfde, vooral door zijn behandeling van handen, voeten, neuzen en zijn voorliefde voor
lange, magere gestalten, zeer karakteristieke meester. - Noteren wij, in 't voorbijgaan, dat
dezelfde figuur van d e V e r l o r e n Z o o n , uit het Figdorse stuk, voorkomt in groter
verhoudingen op een triptiek van Bos, bewaard in het Escoriale en beschreven door C. Justi
in J a h r b . d e r K o e n . p r e u s s . K u n s t s a m m l . X, 1889, 3, 131 en volgende
bladzijden. De 3 delen van een oude kopij van dit stuk in het paleis te Aranjuez, het Prado,
nr. 1179, en het Escoriale zelf. - Zie, over het Figdor'se stukje, J a h r b . , XXV, 1904, bl.
174-184.
Getekend en gedateerd werk van hem is er van af 1536
Wie is die onbekende, die zijn naam samenstelde uit J v AMSL? Eisenmann en Bode
vermoedden, dat hij in één huid stak met van Hemessen..; Bauersdorfer, Hofstede, Weiszäcker,
bestrijden deze mening. G. Glüek waagt de gissing, dat het Jan van Amstel of de Hollander
zou zijn, die K. van Mander als ‘s e e r u y t n e e m e n d e i n L a n t s c h a p p r e e s . ’
Hij houdt de bewuste schilder voor de auteur van de kleine figuurtjes op het achterplant van
Hemessens stuk uit 1536 te Brussel, J a h r b . d e r K o e n . p r e u s s . K u n s t s a m m l .,
1904, 3. aflev., bl. 175. Zie het laatste werk over dit onderwerp, Gräfe. J a n S a n d e r s
v a n H e m e s s e n , 1909, Leipzig. Persoonlik sluit ik mij, maar met innige overtuiging, aan
bij degenen, die de Monogrammist beschouwen als een medewerker z o n d e r m e e r van
Hemessen.
Oudst bekend werk van 't jaar 1543 te Rijsel.
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In het Escoriale bewaart men van de zelfde meester een tafelplaat, waarop,
**)
benevens de vier uitersten, de zeven hoofdzonden zijn voorgesteld . Dit schilderij
is

**)

Dollmayer geeft dit werk aan een leerling van Bos. Met Justi en Glück houd ik het voor een
echt werk van de grote mystieke Jeroen.
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van de hoogste betekenis voor het hier behandeld moment. Elke van de zeven
zonden is verzinnelikt door een wezenlik genretoneel, genomen uit het werkelik
leven. Er zijn vier s t r a a t tonelen en drie b i n n e n tonelen. De N i j d : een voornaam
edelman stapt, met de valk op de hand, voorbij een winkel; op de drempel van de
deur en door het venster kijken mannen en vrouwen hem met afgunstige blikken
na en halen hem geducht over de hekel; een zakdrager, vlak vóór hem, glarieoogt
naar hem.... D e T o o r n : een boer wil 'n vijand met getogen sabel te lijf, terwijl een
vrouw hem poogt te weerhouden. D e H o o v a a r d i j : een vrouw, van achter gezien,
bezig haar hoofdtooi in orde te brengen. D e G u l z i g h e i d : een smulpaap zit,
kluivend, naast een welgedekte tafel; een naast hem rechtstaand man drinkt uit een
volle kruik. ‘I n d i e s e n s i e b e n B i l d e r n ’, zegt Justi, ‘s t e h t B o s c h , w i e
n i e s o n s t , a u f d e m B o d e n d e s r e i n e n V o l k s s t ü c k s ’. (J a h r b .
d e r K. pr. K, 1889, 3e afl., bl. 132).
Overigens weten wij uit een akt van verkoop van 1570 en uit de inventarissen
van Filips II. en Filips IV., dat Bos een gehele reeks echte zedentaferelen,
volksstukken, voltooid had, o.a.: E e n b l i n d e d i e e e n a n d e r e v o e r t ,
waarschijnlik wel het stuk, dat H. Cock liet graveren; immers de bedoelde
verkoopsakte van 1570 zegt: d o s c i e g o s q u e g u i a e l u n o a l o t r o y
d e t r a s u n a m u g e r c i e g a ; een parabel wel is waar, maar zo volks als 't maar
zijn kan; verder een V l a a m s e D a n s , - B l i n d e n o p d e Z w i j n s j a c h t , *
H e t U i t h a l e n v a n d e K e i , - een voorstelling van K a r n a v a l e n
†)
V a s t e n ). - e e n S t r a f g e r e c h t , - d e B l a a s b a l g t r e d e r , - e e n M a n
o p h e t I J s , wellicht een allereerste voorstelling van een schaatsenrijder, en een
al fresco gemaalde B r u i l o f t . Bij een Antwerps schilderijenhandelaar, in 1642,
was er, volgens van den Branden, een tafereel van Bos, voorstellende e e n h e r d e r
*)
vóór zijn schapen, landschapje .
e

Dat Bos in de XVI eeeuw door de beste kenners beschouwd werd als een schilder
van reële en natuurlike dingen veel meer dan als een weergever van groteske en
monsterachtige voorstellingen, is niet zonder betekenis. Don Filipe de Guevara zegt
ons van hem in zijn C o m m e n t a r i o s d e l a P i n t u r a : ‘Ik waag het te beweren,
dat Bos niets onnatuurliks in zijn leven schilderde, uitgenomen in zake hel en
vagevuur. Wel poogde hij zeer zeldzame dingen te vinden, maar altijd zo als die
zijn in de natuur, zo zeer, dat men deze algemeen geldige regel kan vaststellen,
dat elk schilderij, ook met zijn naam erop, waarin enige monsterachtigheid of wat
de grenzen der natuurlikheid te buiten gaat, voorkomt, óf vervalst óf nagebootst is’.
De eerste Nederlanders, die in de door Bos aangeduide richting voortarbeiden,
zijn, naast Lukas van Leyden, en - altijd in de veronderstelling dat zij, wezenlik, twee
onderscheidene personaliteiten uitmaken -, Jan van Hemessen en - veel meer dan
deze - de Brunswijker Monogrammist.
Hemessen zelf, zoals wij hem kennen uit de gehele reeks werken met meestal
grote figuren, voorhanden in de muzea te Karlsruhe, 152, Madrid, 1396, Brussel,
217 en 676, Wenen, 699, 701, 891, München, 169, 171, 880, enz., staat, ondanks
e

zijn italianisme en maniërisme, nog enigszins op het standpunt van de XV eeuw.
Zeker bedient hij zich enkel van zijn bijbelse of half-bijbelse onderwerpen als van
zovele voorwendsels, om wereldse tonelen, kroeg- of marktscenen te malen; doch,
evenals de auteur van nr. 758 uit het
*
†)
*)

Nr. 1860, Madrid, Muzeum, stelt dit sujekt voor. Of van Bos zelf, is niet uitgemaakt.
Zie Vasari, IX, 296, waar de Italjaan ons leert, dat de prins Vastelavond al smullende de
Vasten buitenwerpt.
Antwerpsch Archievenblad, XXI, bl. 339.
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DIRK BOUTS. MELCHISEDEK BRENGT ABRAHAM BROOD EN WIJN. (MÜNCHEN, PINAKOTHEEK).
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Weens Muzeum, vat hij in zijn Brusselse V e r l o r e n Z o o n noch de voornaamste
momenten van de parabel synopties te zamen, in stede van zich op de reeds bij
Bus voorhanden eenheid toe te leggen.
Lukas van Leyden, zij 't ook hoofdzakelik als plaatsnijder, had reeds vóór
Hemessen specifiek wereldse onderwerpen behandeld: 1510 voltooide hij zijn
M e l k m e i s j e , B, 158; 1523, zijn T a n d a r t s , B. 155. Als schilder voltooide hij
d e K a a r t s p e l e r s , het uiterst merkwaardige tot de verzameling van

DIRK BOUTS. MARTELDOOD VAN ST. HYPPOLITUS (BRUGGE).

Earl of Pembroke horende tafereel, prototiep van zovele latere voorstellingen ook
nog na Rubens. Overigens is ook zijn prent, M a g d a l e n a d e w e r e l d s e
*)
g e n i e t i n g e n s m a k e n d , ) ondanks de tietel, een werkelik genre-stuk, evenals
zijn andere, d e O u d e r l i n g e n e n e n S u z a n n a , waar de badende schone
ons heel in de verte en heel klein vertoond wordt, de blote benen heel braaf in een
beekje verfrissend.
Veel verder gaat de Brunswijker Monogrammist, al blijft hij in de uitvoering, én
wat het koloriet, én wat de stijl betreft. beneden Bos. Hij toch behandelt, zo niet
uitsluitend, dan toch met blijkbare voorliefde, zuiver en louter wereldse onderwerpen;
en waar hij zich toch laat verleiden door een of andere epizode uit de Schrift, daar
legt hij er zich met duidelik opzet op toe, het door genre-achtige epizoden zo werelds
mogelik te maken.
Zijn zo-gezeide J u d a e n T h a m a r , nr. 164. Brunswijk, vertoont noch min noch
meer dan een vrij gewaagd geilheidstoneeltje tussen een burger en een
burgersvrouw, die, na in het op de achtergrond zichtbaar kerkje een beêvaart gedaan
te hebben, zich nu, aan de voet van een boom op de rand van een rijpstaand
tarweveld, hebben bezondigd aan den vleeze.
Drie kleine, zeer mooie stukjes, het een in het Antwerps muzeum, het ander in
Städels Institut te Frankfort, het derde te Berlijn, gunnen ons een kijk - een brutale
kijk - in het bordeelleven van de tijd.
Op de achtergronden van een aantal, evenwel niet van alle stukken met grote
figuren van Hemessen maalt de zelfde hand tonelen van hetzelfde of ongeveer
hetzelfde slag.
Te Karlsruhe, bovenhoek rechts, aan de open deur van het huis-van-plezieren,
waar Sanders ons binnen voert, staan drie matrozen in gesprek met twee vrouwen,
die hen blijkbaar overreden tot binnentreden; even binnen verschijnt, halflijfs, een
*)

Herhaling in kleuren te Brussel, Muzeum, nr. 600, wel zeker van Marcellus Koffermans.
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derde vrouw uit de open kelderval; in de bovenhoek links, tussen een open bed met
troonhemel en kolommen en opengeschoven gordijnen, een jonge knaap en drie
lichtekooien.
Hemessens ongemeen belangrijke K e i u i t s n i j d i n g in het Prado toont ons,
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achtergrond, links, zichtbaar tussen hoofd en opgestoken samengevouwen handen
van een bezwijmend wijf, een vijftal zittend of staand met elkaar babbelende
scheepsgasten, en wel op de kade naast een door een stenen brug overwelfde
vaart; meer naar achter nog kleinere mannetjes en vrouwtjes....
In 't mooie grote stuk te Brussel, rechts, tussen de kolommen van een gaanderij,
wordt de van alles beroofde ‘verloren zoon’ door twee lichtekooien buiten gedreven,
*)
terwijl twee andere, zijn mantel op de armen houdende, hem achterna schelden .
Doch, vooral de beroemde S p i j z i n g d e r A r m e n is buitengewoon
†)
merkwaardig, nr. 165, Brunswijk.
Op een tafel, die 1213 mill. hoog en 1718 mill. breed is, en waarvan dan noch de
kleinere bovenhelft ingenomen wordt door een reusachtig fantasties gebouw of
paleis en een vergezicht, heeft de meester, in een aantal meer naar de werkelikheid
afgeziene dan samengestelde groepen, een haast ontelbare menigte mannen en
vrouwen van alle stand en leeftijd, aan tafel zittend, staand, kokend, opdissend,
delend, etend, drinkend, pratend, krakelend, dronken, nuchter, in alle mogelike
houdingen alle mogelike gebaren makend, voorgesteld, met een gemakkelikheid
en natuurlikheid, een levendigheid en bewegelikheid zo verbazend, dat men, zo dit
schilderij in al zijn bizonderheden beschreven werd, deze descriptie als het ware
zou houden voor die van een zeer karakteristieke Bruegel.
In een ander, ook zeer merkwaardig stuk, namelik het in het Louvre noch steeds
verkeerdelik lik aan Alaert Claeszoon toegeschreven nr. 2299, d e W e g n a a r
G o l g o t h a , paneel, h. 68, br. 84 centimeter, in 1893 aangekocht, komen personen
en gehele groepen voor, die later, door Bruegel, die dit schilderij evenals een ander
van P. Aertszen ongetwijfeld m o e t gekend hebben, in zijn eigen en meesterlike
*)
K r u i s d r a g i n g werden te pas gebracht
Zeer terecht schijnt Felix Gräfe te hebben opgemerkt, dat juist bij de
Monogrammist, voor 't eerst, de in volkstonelen optredende figuren ‘i n
H a n d l e n d e u n d Z u s c h a u e r ’ onderscheiden worden.
Ook de maar al te vaak italianizerende Aertsen gaat verder dan Hemessen, verder
ook dan Bos. Niet in stukken als het Brusselse J e z u s b i j M a r t h a e n M a r i a ,
waarin genre en religieuze opvatting tegen elkaar opwegen, maar in de hoogst
merkwaardige Berlijnse K r u i s d r a g i n g (1552) en de B e s p o t t i n g C h r i s t i
in de verzameling Hendrik de Volder Brussel, waarin het religieuze moment toch
noch tot voorwendsel dient, en het allermeest in zulke als zijn Amsterdamse
E i e r d a n s (1557),zijnB o e r e n f e e s t (1550),M a r k t t o n e e l enL i e f k o z e n d
P a a r , te Wenen, zijn D r i e k o n i n g e n a v o n d in het Muzeum Mayer-van den
Bergh te Antwerpen, alle zuiver en uitsluitend volks en anekdoties.
(slot volgt).

*)

†)
*)

Van de Monogr. zijn wel niet de k l e i n e figuren in nr. 701, Wenen, en in 170, München. Zonderling doet het aan, in het beroemde nr. 653 van P. Aertsen, te Wenen, h e t
B o e r e n f e e s t uit 1550, in de open gelagkamer in 't gebouw op de achtergrond, een
toneeltje te merken, waarvan de figuren, vooral de zich naar de zwartgebaarde sombere man
buigende vrouw, vrij wel aan de Brunswijker herinneren, dit niet alleen door de houding en
gebaren, maar zelfs door opvallende gelijkenis.
Eigenlik is deze tietel onjuist. Het behandelde onderwerp vindt men bij Lukas, XIV, 16-24,
de parabel van het grote bruiloftsmaal.
Nr. 2300, Louvre, A b r a h a m s O f f e r , is mede van de Monogrammist en staat ook op
Alaart Claaszoon'naam. - Aertsens stuk te Berlijn is nr. 726, die K r e u z t r a g u n g ,
gejaarmerkt, - en men lette op dit jaartal, - 1552.
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Jacob Maris in Parijs
door dr. Max Eisler.
In 1865 ging Jacob Maris naar Parijs. Hij had de scholen Stroebel-van Hove reeds
doorloopen, had in Antwerpen velerlei invloeden ondergaan, vooral ook duitsche,
nog versterkt door een reis langs den Rijn, en was het laatst werkzaam geweest in
het atelier van Louis Meyer. Daar tusschendoor had de kunst van zijn jongeren
broeder Thijs, duidelijke sporen in zijn werk nagelaten. Hij was al 28 jaar geworden
en nog altijd ontvankelijk voor den wisselenden invloed van anderen, niet innerlijk
vast genoeg om zijn persoonlijken aard te ontwikkelen en te handhaven; en zich
niet eens helder bewust, wat voor de toekomst zijn roeping zou zijn: landschap- of
figuurschilderen. De schetsboeken uit zijn eersten tijd in Holland en die van zijn reis
naar Duitschland laten ons niet in twijfel, of het landschap interesseerde hem eerst
in de tweede plaats en de mensch was hem alles. Besluiteloos, onbevredigd en
onzelfstandig ging hij naar Parijs.
In 1871 keert hij terug, een persoonlijkheid geworden, een landschapschilder en
een meester! De beslissing moet in deze vijf Parijsche jaren gevallen zijn. Het
probleem der ontwikkeling niet alleen van deze kunstenaarsloopbaan, maar van de
gansche ‘Haagsche school’ hier moet de oplossing ervoor te vinden zijn.
De opvatting der kunstgeschiedenis was tot nu toe ongeveer deze: zij meende
een voldoende verklaring voor die verandering te Parijs te vinden in de volgende
momenten: gedurende eenige maanden bezoekt Jacob het atelier van Hébert, hij
maakt studies in het bosch van Fontainebleau, en in de omgeving van de hoofdstad;
in zijn werk is een residu van de oude Hollanders overgebleven (Van Goyen) en hij
bewondert kort voor zijn terugkeer een groot, in grijzentoon gehouden werk van
Corot, dat echter toch niet op zijn eigen arbeid inwerkt.
Tegen een dergelijke argumentatie zijn a priori ernstige bezwaren in te brengen.
De eigenlijke leertijd te Parijs wordt teruggebracht tot op Hébert. Maar Hébert staat
geenszins in nauwe betrekking tot het landschap, - waarop het hier juist aankomt!
Wie leidde de schreden van den figuurschilder naar het woud? Hoe komt juist in
Parijs de aanknooping aan het oudhollandsche landschap tot stand? En ten slotte:
waar haalt dit koloriet zijn rijke en bloeiende kracht vandaan, en zijn oplossing in
toon?
Dat het antwoord op al deze vragen gezocht moet wordenin den Barbizonschen
Kring ligt voor de hand, is natuurlijk en logisch. Al zonder meer lag er iets zeer
gezochts in de volledige uitschakeling van deze meesters uit de ervaring en den
ontwikkelingsgang van een jongen, zoekenden kunstenaar in Parijs in de jaren
1865-1870. Een kort samenvattende blik op den toestand waarin de fransche kunst
in die dagen verkeerde is voldoende om dit aan te toonen.
In het jaar 1865 toen Jacob Maris in Parijs kwam was met Manet's ‘Olympia’ de
strijd om een nieuwe kunst reeds aangebonden. ‘Eene naakte schrikgestalte, eene
negerin en eene zwarte kat - het afschuwelijkste trio dat ik ooit zag’, zooals het
lapidaire bericht van den hollandschen criticus daarovertoentertijd luidde. Tegenover
deze richting vormde het Barbizonsche landschap geen strijdvraag meer, het was
als leidend in de kunst erkend. Corot, toen 69 jaar oud, had reeds korten tijd na het
midden der eeuw volkomen overwonnen; ‘de Nymfendans’ (1861) en ‘Morgen’ en
‘Avond’ (1866) duiden de toen bereikte hoogte van zijn werk aan.
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‘DE UITKIJK’, OMSTREEKS 1866. (EIGENDOM VAN DEN HEER A. PREIJER, DEN HAAG).

Rousseau, 53 jaar oud, had reeds 10 jaren vroeger zijn ‘Woud van Fontainebleau’
geschilderd en liet juist op zijn ‘Hut onder de boomen’ (1864) zijn ‘Open plek in het
hooge woud’ volgen. Diaz, Daubigny, Dupré waren op hun hoogste trap van rijpheid;
nog meer: men was er juist toe gekomen de romantieke onstuimigheid van Delacroix
te waardeeren, en aan dien grooten doode zijn plaats onder de onsterfelijke
kunstenaars in te ruimen.
Aan die geweldige levenselementen des tijds heeft geen van hen die, al was het
slechts terloops, te Parijs de schilderkunst becefenden, zich kunnen onttrekken.
Zelfs de officieele knust had die ontwikkeling reeds gevolgd. Toen in 1867 de
Wereldtentoonstelling te Parijs werd gehouden koos de internationale jury Theodore
Rousseau tot haar voorzitter. Het resultaat der bekroningen illustreerde den toestand
nog nader; Rousseau, Meissonnier, Gerôme en Leys kregen de hoogste
onderscheiding; Daubigny, Millet, Fromentin en Mattejko den eersten prijs, Corot,
Dupré, Rosa Bonheur, Hébert, Tadema en Menzel den tweeden, Joseph Israëls en
Puvis de Chavannes den derden. De Barbizonners staan bovenaan; hun strijd is
met de overwinning geëindigd. Enkele jaren later spreekt Eugène Fromentin reeds
een woord ter gedachtenis aan hun roem.
En alleen op Jacob Maris zou deze geweldige beweging rond hem bijna zonder
invloed zijn gebleven? Op hem, den zwaarbloedigen zoeker, die in zijn rijpende
mannelijkheid, onbevredigd door de vaderlandsche leerschool, met inspanning
worstelend om tot de ontdekking van eigen zending te komen, op den Parijschen
bodem uitzag naar een ankergrond voor zijn persoonlijkheid? Hij zou niet in zijn
innerlijk getroffen zijn door den vloedgolf van het artistiek gebeuren, waardoor zelfs
lauwen en ver afstaanden werden meegesleept?
Hier mogen zijne werken spreken, vooral die welke eerst in den laatsten tijd
bekend
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zijn geworden en eenige bijzonder belangrijke die tot nog toe, in particuliere
verzamelingen, aan de kennis van het publiek onttrokken waren. Daaruit zal blijken:
dat de jaren in Parijs den oudsten Maris tot landschapschilder gemaakt hebben, dat
de meesters van Barbizon zijn opvoeding daartoe voltooiden en bovendien, dat
Hébert het vertragend element geweest is in dezen organischen ontwikkelingsgang.
De episodische rol, die tot nu toe aan de Barbizonners toegeschreven werd, moet
juist Hébert ten deel vallen.
Jacob was belast met de erfenis der school van Hove in Parijs gekomen. Wel had
reeds de duitsche reis uit den schilder van antiquarische intérieurs, waarin menschen
en dingen dezelfde matte belangrijkheid bezaten, een idyllenschilder gemaakt. Het
oude stuk bij Mesdag ‘In de keuken’ en het ‘Breistertje’ in de verzameling Drucker
geven trappen in deze ontwikkeling aan. Het laatste werkje ademt iets van de poëzie
uit oude duitsche volksliedjes. Reeds heeft de schilder de dompige schaduwen van
den hollandschen gang voor het halflicht der binnenplaats verlaten. Pen geboren
landschapschilder moest ook langs dezen weg, wanneer zijn idyllische
gemoedsstemming voortduurde, tot de ruime, vrije, open lucht komen. In de
‘Hoendervoedering’ (verzameling Drucker) heeft hij in 1866 dezen laatsten stap,
die zijn vroegere ontwikkeling

‘ITALIAANSCHE’, 1866. (EIGENDOM VAN DEN HEER A. PREIJER, DEN HAAG).

voor goed afsloot, zij 't ook aarzelend, gedaan. Elementen uit zijne vroegere interieurs
worden thans reeds met landschapsmotieven vereenigd - voorloopig nog tot een
idylle.
Hoe weinig het er ook naar uitziet - dit stille schilderijtje is het resultaat van een
hoogst belangrijken innerlijken strijd. In den voorstellingskring, waarin de schilder
van jongsaf is opgevoed, hadden zich de machtige indrukken gedrongen, die het
landschap op
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hem maakte. Maar hun invloed werd opzettelijk onderdrukt, en ten slotte is het
resultaat een compromis tusschen het oude, aangeleerde en het nieuwe, waarin
evenwel het oude de overhand behoudt; dat blijkt zoowel uit de opvatting als uit de
minutieuse manier van schilderen. Zóó slechts zal men kunnen begrijpen, dat deze
‘Hoendervoedering’ een jaar n a de ‘Dageraad’ geschilderd kon worden, terwijl toch
reeds bij deze schildering de zorgvuldige teekenstift tegen het breedvegend penseel
was ingeruild, de aanvankelijk schuchtere kleur den onbegrensden rijkdom van de
vrije atmosfeer had aangenomen en de moed, niet van een onbezonnene maar van
een eindelijk vrij geworden man, de bron van al zijn gaven, de natuur in haar
borrelende en dampende beweging heeft ontdekt en ingeademd. De ‘Dageraad’ is
de vuistzwaai, waarmee het landschapsgenie van Jacob Maris het gebied van zijn
later eigendom dom halfbewust omschrijft. Hij anticipeert op de geheele toekomstige
ontwikkeling van van den landschapschilder, die slechts de strengste zelfopvoeding
en een doordringende ervaring noodig had, om de hier aangegeven illusie reiner,
rijker en rijper in vervulling te brengen. Jan Veth heeft hierbij op Delacroix en
Rousseau gewezen. Men zalmoeten aannemen, dat Jacob dadelijk in het jaar van
zijn aankomst in Parijs den geweldigen dubbelen invloed van de Barbizonsche
natuur en van al haar meesters onderging, die allen het motief van schemering aan
een lucht, gezien door geboomte, altijd weer behandeld hebben. Dat hier oogen,
die zich eerst verzadigd hadden aan koloriet en opvatting in zulke schilderstukken,
de indrukken der natuur onmiddellijk ontvingen, dat bewijzen wel voldoende de
volheid van beweging en de opvatting der ruimte in Jacobs schilderij, 't welk
vergeleken met de Barbizonners, een heel persoonlijk accent heeft. Maar hebben
we bovendien niet volop getuigenissen van zijn toenmalige natuurstudiën in
schetsboeken voor ons liggen?
De ‘Dageraad’ is het alarmsignaal voor de bevrijding van den landschapschilder
in Jacob Maris - ondanks het feit, dat daarop de ‘Hoendervoedering’ volgde, een
stuk waarvan het meest opvallende wel is, dat een zoo landelijk-intiem stukje in het
Parijs van 1868 kon ontstaan. Het zware werkmansbloed zette zich nog te weer
tegen een zoo plotselingen breuk met al het vroeger geleerde. Daarin moeten we
ook wel de verklaring zoeken voor het feit, dat hij, de figuurschilder van-huis-uit,
juist naar den algemeen erkenden en officieelen schoolhouder Hébert ging. Ook de
halfromantische stemming, waarin Jacobs diepste innerlijk toen nog verkeerde,
heeft stellig daartoe meegewerkt. Hoe 't ook zij, ook in het atelier van den naar
Italiaanschen trant schilderenden figurist, heeft hij zich den weg naar het landschap
gebaand. De ‘Hoendervoedering’ vereenigde het meisjestype van Hébert met een
stuk boomgaard. Er ligt een protest tegen zijn leermeester in de wijze waarop hij
het kind ons laat zien: de eenvoud der houding bij 't kippen voeren staat in heftig
contrast tot het pathetische van Héberts korfdraagsters, en even zoo het met
liefdevolle verdieptheid geschilderde boerentuintje tot diens onverschillige aanduiding
van het landschap.
Het spreekt vanzelf, dat Hébert, niet zoozeer de schilder van ‘Malaria’ als die van
de ‘Cervarolles’ (Luxembourg) die voor zijn toenmalige manier van schilderen
kenmerkend zijn, op Jacob Maris geen heilzamen, eerder een ongunstigen invloed
gehad heeft. Maar Jacobs krachtig genie wist zich tot kwaliteiten te maken wat bij
zijn leermeester duidelijke zwakheden waren.
Laten wij dit voortdurend merkwaardig proces nagaan. In de eerste plaats
profiteeren de figuren. Alleen in den korten tijd van Jacobs feitelijk atelierbezoek
gaat hij geheel op in den gladden, slanken stijl van Hébert. Het ‘Italiaansche meisje’
in 1866 in Utrecht ten toon gesteld, in 1867 door de ‘Kunstkroniek’ gereproduceerd,
is een voorbeeld daarvan. Maar de latere toe-
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‘HET KIND MET DEN NAP’, 1868. (EIGENDOM VAN MR. L.A. KLEIJN, DEN HAAG).
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‘DAGERAAD’, 1865. (EIGENDOM VAN DEN HEER A. PREIJER, DEN HAAG.)

passing van Héberts methode blijkt slechts in een grootere buigzaamheid en
lenigheid van het jonge kinderlichaam. Uit eigen gelukkige observatie voegde hij
daaraan toe de ietwat onjuiste verhouding die bij 't kind bestaat tusschen de fijnheid
der ledematen en de grootte van het hoofd. De ‘Hoendervoedering’, maar vooral
ook ‘Het kind met den Nap’ (1869) zijn daarvan de beste voorbeelden. Onder de
ateliertypen
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JACOB EN MATHIJS MARIS. ‘DE SCHILDER KAEMMERER AAN HET WERK’, OMSTREEKS
(EIGENDOM VAN DEN HEER P.F. THOMSEN, SCHEVENINGEN’).

1866.

waren het hoofdzakelijk de kinderen en de moeders, die zijn oog en hart boeiden,
niet de rijpe meisjes, waarvoor hij onverschillig bleef. En reeds door deze toewijding
baande hij zich des te sneller den weg tot een zuiver persoonlijke kunst. In zijn
‘Uitkijk’ (geteekend ‘J.H. Maris fc.’) dat ik zou willen dateeren in zijn eersten
Parijschen tijd, is het opvallend hoe vol de groep der figuren uitkomt tegen het
vluchtige schema van het landschap in de verte. De methode van Hébert is duidelijk
te herkennen aan de houding, de lijnenuitdrukking, de melancholie van den groep.
Maar reeds ver boven die methode uit heeft Jacob de krachtelooze, vlakke
breedsprakigheid van zijn voorbeeld door zware ernst vervangen. Zijn persoonlijk
werk treedt vooral aan 't licht in de harde botsing der evenwijdige horizontalen en
vertikalen van armen en lichamen. Hier mag men wel het begin zien van zijn latere
prachtig-ernstige wijze van menschen schilderen, die nog in de moederstudies uit
zijn Parijschen tijd tot een stijl zou rijpen. En het zal gedenkwaardig blijven dat Ernest
Héberts matte, vlakke wijdloopigheid tot zulk een interpretatie pretatie aanleiding
heeft gegeven.
Veel directer was 't geen bij voor zijn koloriet leerde uit diezelfde bron. In den
‘Uitkijk’ vinden we nog accenten van Hébert met de flauwe, koele voordracht der
houterige schilderijen van een Schelfhout of Koekkoek (vooral No. 45 uit het Museum
Fodor), minder echter van Louis Meyer aan wien alleen het tafereel op den
achtergrond herinnert. Ondanks een bijna geforceerde kleur, vooral het scherpe
rood, van Hébert afkomstig, komt het koloriet hier niet uit het doffe, broeierige; het
sappige penseel, dat hij in 1865 al hanteerde, mist men hier geheel. In de
‘Italiaansche’ (1866)
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LANDSCHAP, OMSTREEKS

1866. (EIGENDOM VAN DEN HEER A. PREIJER, DEN HAAG).

is de droogheid nog niet overwonnen, evenmin als de scherpte van kleur. Van
lichaamsplastiek is nagenoeg geheel afgezien. Maar het nut dat hij trekken zou uit
Hébert's leer der koloristiek is reeds duidelijk omschreven. Jacob heeft ditzelfde
palet later nooit weer precies zoo gebruikt, maar het proces van zijn eigen kleur had
hierin zijn uitgangspunt. En van groot belang was, dat reeds hier, in de bruin-groene
fundeering van het wit in den hoofddoek, iets van Delacroix' koloriet gelegen was.
Evenzoo dat hij hier voor 't eerst, dank zij de methode Hébert, de breede
kleurzettingen begreep. Waar hij zich later direct koloristisch uitte, heeft hij dit breede
vastgehouden, al werden ook accent en verscheidenheid zijner kleurschakeeringen
sedert geheel anders. Het minutieuse penseelstreekje uit den Van Hove-tijd is
hiermede totaal overwonnen.
Om nu zijn eigen koloriet te ontwikkelen moest hij zijn breede kleuren vrij maken
van scherpte en aan die matte toonlagen onderwerpen, die het binnenhuis en de
wazige hollandsche atmosfeer vereischen. Ook hier kwam hem de overigens
ongeschikte leermeester van pas. Juist de matte schildering van Hébert, die slechts
een teeken van zijn vermoeide décadence was en bij hem het landschap
beheerschte, wekt bij den leerling de liefde voor de diepe schemering van den
binnenhuis-toon. Het resultaat van deze ontwikkeling is het diepe, sappige koloriet
van het ‘Kind met den Nap’ (verzameling Kleyn, den Haag) in 1868 geschilderd.
Vergeleken met de vroegere intérieurs vinden we hier doorloopend een breede
opvatting, en in het gedempte kamerlicht een vochtige, verzadigde kleur, die aan
Vollon herinnert.
Hij was in dien tijd geheel vervuld van de ontdekking dier diepe toonlagen. In 't
zelfde jaar 1868 bloeien ze met rijke accenten uit de diepe grondstemming op der
‘Mother and Child’ in de Nationalgalery in Londen, in
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‘BADENDE VROUWEN’ 1868, (EIGENDOM VAN MR. CREMERS, SCHEVENINGEN).

1869 gaat in de interieurs de kleur geheel in doften kamertoon op. In ‘Moeder bij
de wieg’ (‘J. Maris fc. 1869’ bij den heer Preijer in Den Haag) zuigt de zware
schemertoon bijna alle kleur in zich op; in ‘Moegewaakt’ (verzameling Drucker,
Rijksmuseum) uit hetzelfde jaar - het eerstgenoemde was waarschijnlijk de voorstudie
voor dit stuk - is in het starre langzaam beweging gekomen, maar daarmede ook
de zorg voor het koloriet geheel naar den achtergrond gedrongen door die voor
afwisseling van zware schaduwmassa's met zachte lichteffecten.
Als laatste bijdrage van Hébert vinden we ten slotte hier nog zijn zwaarmoedigheid,
bij den leermeester opdringerig, oppervlakkig en pathetisch, bij den leerling - zooals
alles - ernstig, vol en ingehouden. Daarvan spreken zijn moederstudies. De zweem
van romantiek, afkomstig van zijn reis in Duitschland en van Thijs, heeft nu plaats
gemaakt voor een diepen levensweemoed; vorm, inhoud en kleur zijn door
denzelfden, echten geest van zijn traag bloed gedrenkt. Wij voelen het: aan dezen
totalen stijl-ommekeer zijn de levensomstandigheden niet vreemd gebleven: Jacob
was getrouwd; zijne vrouw was moeder geworden; hij had een huiskamer gekregen.
*)
Alleen daardoor en in deze nieuwe beteekenis bleef hij trouw aan het interieur
terwijl hij toch al lang met pak en zak naar het landschap was overgeloopen. Van
de vorderingen, die hij maakte bij

*)

Alleen in 1871, toen hij juist weer in het oude milieu terug was, betaalt hij in zijn ‘Interieur’
nog zijn laatsten tol aan de overwonnen school van Hove. Maar in de lijst van het traditionneele
onderwerp spreekt nu dat rustige, diepe, sappige koloriet van zijn achtertuintjes, het breede
der plastiek, ook in het detail van het huisraad en van die zekere behaaglijkheid van bouw,
waar schaduw en licht een werkzaam aandeel aan gekregen hebben. Tuintje en kamer hebben
de bekoring en den rijkdom van heel oude woonvertrekken aangenomen. Over de hoofden
van zijn beide leermeesters heen heeft Maris hier een stap naar De Hoogh gedaan.
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het schilderen van figuren, profiteerde hij steeds meer voor het landschap. Zooals
de figuren door de directe ervaring aan menschen opgedaan, kreeg ook het
landschap zijn karakteriseerende trekken door een rijk en diepgaand verkeer met
de natuur, in de boschrijke omgeving van Parijs. Maar eer hij zelf leerde zien en
kiezen, heeft hij zich door de fransche meesters laten leiden. Hunne voortreffelijkste
vertegenwoordigers inspireerden hem tot teerheid en diepte in opvatting van het
landschap.
Daarom voeren nu zijne schetsboeken een taal, die geheel afwijkt van de
aanteekeningen op zijn Duitsche reis. In de plaats van kostuums en physionomiën
vol humor komt nu de naakte mensch, ledematen met krachtige spierbewegingen
en breede gebaren. Hij heeft Géricault en Delacroix ondergaan eer het vrouwentype
van Diaz en Fantin-Latour hem boeide. In de plaats van liefelijke heuvels en aardige
huizenvormen treden nu rotskloven, geweldige boomvormen en verdorde takken,
die over de boschbeek grijpen. Daarbij ontwikkelt hij plotseling een breedheid van
visie, een kracht van plastiek, die aan het minutieuse en schuchtere uit zijn vroegere
jaren totaal vreemd zijn en aan de fransche atmosfeer doen denken.
De boschnatuur wordt voor hem een verjongingsbron, waaruit hij put, blij en
dapper, bijna studentikoos, maar toch weer ernstig ontroerd. Hij schildert de natuur.
Met z'n drieën, Jacob, Thijs en Kaemmerer nemen zij deel aan deze kloeke
verjonging. De heer Thomson te Scheveningen bezit een krachtige kleurenschets,
die den schilder Kaemmerer voorstelt, schrijlings op een boomstam zittend aan zijn
ezel, voor het diepe bosch. Ook al hadden we niet de getuigenis van Thijs, die
trouwens het stuk als een gemeenschappelijken arbeid van zijn en Jacobs hand
aanduidt, dan zou alleen al uit de zoo rechtstreeksche frischheid blijken, dat hier in
de buitenlucht gewerkt werd. Misschien ook komt daardoor juist nu het motief van
den schilder, die te midden van het landschap werkt, vrij dikwijls voor. Theodore
Rousseau was Jacobs peet bij zijn opvatting, zijn koloriet, zijn voordracht en de
keuze der zwaarvochtige atmospheer van het schilderij.
Op dezelfde manier ontstaan schijnt het ‘Boschstuk’, in bezit van den heer Preijer
in den Haag. Ook hier open lucht schildering, en Rousseau, en merkbare invloed
van Thijs. De groepeering van het in mat licht geschilderde vergezicht achter de
schaduw van den knoestigen boom en de hoop takkebossen herinnert eenigszins
aan Rousscau's ‘Sorti de Fôret à Fontaineblcau’ in het Louvre. Het bruinachtige
vette koloriet is nog dof en stilstaand. Wij vergezellen Jacob bij het ontstaan van
zijn luchttoon. De behandeling van zware atmosfeeren, waartoe hem de fransche
hemel en de school van Rousseau brachten, naderde tegelijk de romantische
opvatting welke Thijs in zijn luchten getoond had (het eerst in ‘Stadsgezicht’ in het
Stedelijk Museum te Amsterdam). Dit loodgrijs is nu ook bij Jacob nog altijd
bewegingloos en drukkend, maar het is reeds vochtig en breed geworden. De ‘Blik
op Marlotte’, dien ik om den aard van zijn luchttoon in deze periode zou willen
plaatsen, wijst op denzelfden invloed van Thijs, en nog in 1870 komt in het schilderij
‘Achtertuinen’, van den heer Randwijk in den Haag, zulk een teruggang tot den
onbeweeglijken zwaren toon van de atmosfeer zijns broeders voor, ofschoon de
levendige kleuren van den voorgrond reeds verzadigd sappig, echt Jacob Maris
geworden zijn.
Het gold nu in de eerste plaats zich los te maken van deze zwaarmoedigheid,
lichter toets te bemachtigen, om het Hollandsche landschap dichter te benaderen.
*)
Zoo wendde hij zich vanzelf van Rousseau af en tot Corot
*)

Opmerking verdient: Ook het ‘Poortje in Haarlem’, dat een ge maanden geleden weer bij
Goupil in den Haag te zien was, is waarschijnlijk geïnspireerd op Corot's ‘la porte de Terzual
à Dinan’ in het legaat Thomy-Thiery in het Louvre.
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‘DE HENGELAAR’, 1869. (EIGENDOM VAN DEN HEER A. PREIJER, DEN HAAG).
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‘LANDSCHAP’, 1870. (EIGENDOM VAN MR. L.A. KLEIJN, DEN HAAG).

en door de lessen uit deze twee schilders geput, begreep hij thans ook de oud
Hollandsche landschapschilders. Zijn weg moest nu uit het donkere binnenste van
het bosch en zijn balken van wolken voortdurend meer in de open ruimte voeren.
Het dichte hout wordt lichter. Alles wat in beweging is krijgt bekoring, de effen vlakte
van den waterspiegel, zijn vochtig waas en zijn zwevende lichtsluiers worden ontdekt.
Van deze periode getuigt wonderbaarlijk het prachtige stuk ‘Badende vrouwen’, bij
den heer Mr. Cremers te Scheveningen. Hier is hij geheel onder de bekoring van
Corot's ‘Les baigneuses’ (No. 141e in het Louvre). Maar hij is zwaarbloodiger dan
de Fransch man en bij Rousseau in de leer geweest, en hij geeft aan den diepen
indruk der kunst van Corot een accent, in de lichting van Diaz. Het landschap-thema
heeft hij in het bosch van Barbizon gezien en in het schetsboek van dezen tijd
herhaaldelijk vastgehouden, De rijkdom aan vlottende nevels, het glijden van het
schijnsel door de bladeren en wazige schaduwen, het bevrijdende lichtspel om
naakte vrouwenlijven, alles is hier in een warmen sappigen toon geschilderd, door
een vast kunstbesef beheerscht. De betooverende wazigheid van het geheel verheft
dit werk tot het uitgangspunt van Maris' atmosferische meesterwerken.
Daarmee verlaat hij het bosch; - het water, zijn nevels en de lichtgolf die er
doorgaat, zuiver Hollandsche motieven, boeien hem voortaan; - de bouwsteenen
van zijn latere kunst worden bijeengebracht. In den ‘Herdersjongen aan de rivier’,
1868, is de zon ontdekt, zijn jubelend licht op het stroomenden water onder den
vrijen hemel. In 1869 schildert hij den ‘Hengelaar’, nu bij den heer Preyer in Den
Haag. Het is meer een schets, een onrustige proef met kleuren en tonen van Corot
en Dupré. Het voorste boom-silhouet, de fijne, bijna bladerlooze takken waarin de
boom eindigt, de roodgele toon van de lucht, waartegen die van
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‘BRANDING’, 1870 (EIGENDOM VAN DEN HEER A. PREIJER, DEN HAAG).

de voorste schaduw afsteekt, is geheel van Corot afkomstig. Het zeer vreemde
bruinrood - de kleur van herfstwingerd - dat den voorgrond beheerscht, stamt van
Dupré. Ook het opvallende, scherpe groen van den oever en de gelige lichtstrepen
in het water herinneren aan het koloriet van diezelfde afkomst, maar toch evenzeer
aan directe observatie.
De ‘Hengelaar’ was een voorbode van ‘de Veerboot’, ook in 1869 geschilderd,
(vroeger in het Stedelijk Museum te Amsterdam). Alle grondstoffen voor het latere
schilderij zijn daar reeds bijeengebracht. Men zal dit daarom ook voor alles moeten
beschouwen als het product van de ondervinding, met het voorafgaande stuk
opgedaan. Het thema en deze opvatting vindt men weliswaar ook bij de Oude
Hollanders waarop al gewezen is. Doch ook Rousseau heeft tweemaal, in de stukken
No. 831 en 2896 in het Louvre, dit onderwerp op een wijze behandeld die sterk aan
Jacobs werk doet denken en ons veroorlooft den directen invloed der oudhollandsche
meesters uittesluiten. En ten slotte moet de onloochenbare samenhang met den
‘Hengelaar’ beslissen en dit stuk kan niet gebaseerd worden op een
oud-Hollandschen kunstenaar.
Het volgende jaar, 1870, bewees dat indrukken van zulke, vaderlandsche afkomst
voorloopig nog niet veel gewicht in de schaal legden. Van dit jaar dateert de fijnste
vrucht aan den Franschen boom, die in Jacobs Parijschen tijd gerijpt was, geboren
uit volkomen overgave aan Corot. Het motief van de boot op een water met lieflijke
oevers vinden we ook hier, evenals in den Hengelaar, de Veerboot en een herhaling
van dit laatste stuk, een motief bijzonder geschikt om alle Parijsche ondervindingen
in te verwerken en vasten vorm te geven. Het is het ‘Landschap’ bij den heer Mr.
Kleijn in den Haag, geteekend ‘J. Maris fc. 1870’, Alleen al decompositie
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‘VESPERTIJD’, OMSTREEKS 1869. (EIGENDOM VAN DEN HEER A. PREIJER, DEN HAAG).

heeft geheel de zachte lijn van Corot. Met teer penseel geschilderd verschijnt ons
een bleekblauwe hemel onder een lichtgeel waas; de voorste boomgroep heeft een
lichten bronstoon, haar wazige rand verloopt in een lila tint, het verdere geboomte
van de landtong schijnt een bruinachtig groen weefsel, dat bleeker in een lila waas
ademt, in de verste verte een bleek blauw-grijs waas van boomen en heuvels. Dat
zijn overgangen, die bij Corot kenmerkend zijn voor diens fijn gevoel, en men zou
dergelijke woorden moeten gebruiken als men een werk van Corot's hand zou willen
beschrijven. Maar het treffendste van dit prachtige schilderij is het lichte zwevende
ervan en de zachte weemoed der stemming.
Hoe ver was Jacob in deze Parijsche jaren gekomen! Hoe zeer was hij in zijn
ontwikkeling als landschapschilder vooruitgegaan, vergelijkt men de eerste
stormachtige indrukken van de levende natuur in ‘Dageraad’ met dit innerlijk
bewogen, rijke stuk!
En in hetzelfde jaar nog schildert hij ‘de Branding’. Het is alsof hij na dagen van
langzame vervreemding zich Rousseau weer herinnert en dat, wat hij in dien
tusschentijd gewonnen heeft, wil beproeven aan een thema in kracht aan Rousseau
verwant. Geschilderd met een sappige, breede streek toont het als kostbaarst
resultaat: elementaire frischheid, een heerlijken, vasten eenvoud van bouw en
koloriet en ten slotte een zuiverbegrensde intimiteit, die persoonlijk en echt
*)
Hollandsch het midden houdt tusschen de kracht van Rousseau en Corot's teerheid .
Het resultaat van zijn Parijsche leertijd was rijk en beslissend. In Parijs is Jacob

*)

Natuurlijk heeft ook de aan het intérieur verwante idylle intusschen rijk geprofiteerd van deze
ontwikkeling des landschapschilders. Zoo in het fijne stuk ‘Vespertijd’ (J. Maris fc.). Met de
prachtig intimiteit der altaarnis aan het ouderwetsche tuinhuisje vereenigt zich de vrede van
het avondlandschap tot één diepe ingehouden stemming; de zachte overgang van de
roodachtige lichtglans op het altaar en de sluier van den vallenden avond, geven samen één
stemming van zuchten weemoed; de brug tusschen intérieur en landschap is geslagen. Alles
is lot eenheid geworden.
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Maris tot klaarheid gekomen,

‘INTERIEUR’, 1871. (EIGENDOM VAN DEN HEER A. PREIJER, DEN HAAG).

in Parijs heeft hij zich zijn breede opvatting van streek, koloriet en toon eigen
gemaakt, hier heeft hij het antiquarische interieur voor het binnenhuis geruild, hier
is hij tot een menschenschilder geworden en hier heeft hij het inzicht en de
bouwsteenen voor zijn toekomstigen arbeid verworven: Parijs maakte Jacob Maris
tot een landschapschilder. Hier heeft hij, nadat hij tijdelijk onder de bekoring van
Rousseau's bosschen en zware luchten gekomen was, den vrijen hemel, de nevels
en den zwevenden luchtgolf ontdekt, - alle elementen van zijn latere Hollandsche
landschapskunst. Hier heeft hij zich vrij gemaakt van zijn eigen zwaarbloedigheid,
van Matthijs' droefgeestigheid, van de Duitsche romantiek en Hébert's melancholie
- door het landschap. Reeds hier heeft hij het probleem van de stemming in het
landschap opgelost.
Deze ontwikkeling begint bij Hébert en eindigt bij Corot. Hébert was een episode,
Corot een gebeurtenis. Daarnaast komen anderen: Delacroix, Rousseau. Diaz
Dupré, allen tenslotte verwerkt in den machtigsten indruk: Corot. Het was een weg
uit storm en hartstocht naar innerlijk bewogen rust. Het land en de kunst van Holland
moest hij zich nog bijna geheel veroveren, maar hij bracht de geheele wapenrusting
mee om ze snel en diep te begrijpen en te beheerschen. Ook den invloed van zijn
broer Thijs heeft hij in Parijs zoo goed als overwonnen. Maar het voornaamste was:
in Parijs heeft hij zichzelf gevonden, onverliesbaar, en al gaf hij zich hier ook zóózeer
over aan vreemde leiders dat hij na elkaar hun stijlen beproefde, zonder er voorloopig
veel waarde aan te hechten boven hen uit te komen - hij was hier toch voor het eerst
weer in een krachtige persoonlijke verhouding tot natuur en menschen geraakt. Uit
de vruchtbare wisselwerking tusschen leering en eigen waarneming ontstond ten
slotte de nieuwe Maris, die nu maar naar huis behoefde te gaan om een zelfstandig
meester te worden. Deze Parijsche tijd alleen
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‘ZEEGEZICHT’, 1873. (EIGENDOM VAN DEN HEER A. PREIJER, DEN HAAG).

verklaart hoe het kwam dat er direct een zoo onbegrensde productiviteit op volgde.
*)
Het was de oogst uit den Parijschen zaaitijd .

*)

Ook in de volgende Hollandsche periode vinden wij aanvankelijk reminiscensen uit den
franschen leertijd, die slechts natuurlijk genoemd kunnen worden en de duurzaamheid zijner
indrukken bewijzen. Hiertoe moet het ‘Zeestuk’ (J. Maris 1873 bij den heer Preijer) gerekend
worden, dat wel geheel in 't algemeen als een gevolg beschouwd kan worden van de reeds
verworven ervaringen in de Hollandsche natuur en haar oude meesters, maar dat ook in zijn
intieme atmosfeervolte, in zijn bekoorlijke klaarheid van ruimte, in zijn compositie nauwelijks
zonder Jongkind, in zijn zachte heldere kleuren onder fijnen toonsluier niet zonder de lessen
van de fransche koloristen (Corot - Hervier) te denken is. Dit kabinetstuk, één-en-al intimiteit
en fijnheid, neemt stellig een half vreemde en zeer merkwaardige plaats te midden van Jacobs
ander werk in.
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PAPIEREN KROON VAN DE DRIEKONINGEN (ZIE PAG.

51).

Driekoningen
door dr. C. Catharina van de Graft.
De eenige plaats in den Bijbel, waar melding gemaakt wordt van de Wijzen uit het
Oosten, die, geleid door de ster, het Goddelijk kind kwamen aanbidden, is Mattheus
II, vs. 1-16.
Er is hier geen sprake van koningen, ook niet van het aantal drie, alleen van
Wijzen uit het Oosten. Deze plaats uit het Mattheus-evangelie is de eenige bron,
de eenige historische kern, waaruit zich de latere legende, zon rijk aan
bijzonderheden, ontwikkeld heeft.
Hoe die ontwikkeling plaats vond, wil ik hier in hoofdtrekken doen zien. Het critisch
standpunt dat ik daarbij zal innemen, wil ik op dit oogenblik ook doen gelden
tegenover deze historische kern zelf.
Bij nadere beschouwing treft ons al aanstonds het onlogische van dit bijbelverhaal.
Men zou verwachten dat de ster de wijzen rechtstreeks naar Bethlehem leidde.
Doch in plaats daarvan brengt zij hen te Jeruzalem, waar koning Herodes zijn
schriftgeleerden bijeenroept, die hem meedeelen dat Bethlehem de plaats der
geboorte is. Daarna wordt de ster, die boven Jeruzalem haar glans verloor, weer
zichtbaar en geleidt de wijzen naar Bethlehem.
Men zou zoo zeggen dat de wonderbare leiding der ster de bemoeiingen der
schriftgeleerden wel overbodig maakte. De verklaring schijnt mij alleen deze te zijn,
dat het oponthoud der wijzen te Jeruzalem een latere invoeging is die dienen moest
om twee verschillende verhalen met elkaar te verbinden: het verhaal van Herodes
en dat van de aanbidding der wijzen.
Het verhaal van Herodes moet geweest zijn: Het een of ander wonderteeken
brengt Herodes ertoe de schriftgeleerden te ondervragen naar den nieuwgeboren
koning der Joden. Hun antwoord en de vrees voor zijn kroon brengen hem ertoe
het bekende moordbevel uit te vaardigen.
Het verhaal van de aanbidding der wijzen moet in hoofdzaak geweest zijn:
Toen Jezus geboren was, zie, daar verschijnen wijzen uit. het Oosten; zij hadden
zijn ster in het Morgenland gezien en waren uitgetogen om hem te aanbidden. En
zie, de ster ging hun voor, tot zij daar kwam waar het kindje was; daar stond zij stil.
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En zij traden het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria, vielen neder,
aanbaden het, opende hun schatkisten, en schonken hem goud, wierook en mirre.
Zóó ongeveer moet de vorm geweest zijn waarin het verhaal van de aanbidding
der wijzen onder de eerste Christenen leefde, eer het, vermengd met het verhaal
van koning Herodes, in het evangelie werd opgeteekend.
Het verblijf der wijzen te Jeruzalem vormde de onhandige verbinding van beide
verhalen. Van beïnvloeding van het Herodesverhaal getuigt ook de vraag der wijzen:
‘Waar is de geboren Koning der Joden?’ De wijzen waren immers niet naar het
Westen getrokken om den nieuwen Joodschen koning te begroeten, maar wèl om
den nieuwen Heer der wereld te aanbidden.
Twee trekken uit het oorspronkelijke verhaal van de aanbidding der wijzen hooren
onafscheidelijk bij elkaar: de wijzen, m a g i ë r genoemd in den oorspronkelijken
tekst, en de s t e r .
Magiërs waren eigenlijk Babylonische sterrekundigen die den sterrenhemel
bestudeerden, om uit den loop der sterren dien der gebeurtenissen op te maken.
Dit geloof aan den invloed der sterren op het lot van den mensch bleef niet beperkt
tot Babylonië, maar verbreidde zich westwaarts over het Grieksche en Romeinsche
rijk. In de klassieke wereld geloofde men algemeen dat bij de geboorte van een
mensch een ster opging die hem door het leven geleidde en bij zijn dood verbleekte.
Hoe helderder de ster scheen, des te grooter de rol die de nieuwgeborene zou
spelen. Ook het motief van de ster die den weg wijst, treffen wij in de klassieke
oudheid aan: de ster Venus gaat Aeneas voor op zijn zwerftocht van het verwoeste
Troje naar zijn nieuw vaderland Italië
Vooral in den tijd toen het Mattheus-evangelie zijn tegenwoordigen vorm kreeg,
d.i. ruim 100 jaar na Chr., waren er in de Oostersch-Grieksch-Romeinsche wereld,
met name in Syrië, waar de tekst werd opgeschreven, tal van dergelijke verhalen
over sterren in omloop.
Het bijbelsche verhaal bevat nog een andere, belangrijke aanwijzing. De wijzen
offerden goud, wierook en mirre. Dit nu waren eigenlijk wijgeschenken die men
placht te brengen aan den grooten zonnegod Mithras, den hoofdgod van den
Perzischen eeredienst. De wijzen uit het Oosten waren dus dienaren van Mithras.
De geschiedenis bevestigt dit; nadat den Perzen babylonië veroverd hadden, d.i
ongeveer vijf eeuwen vóór Chr., smolt de Perzische Mithrasdienst samen met den
Babylonischen sterrendienst. Ook de Mithrasdienst breidde zich naar het Westen
uit en had in den tijd dat het Mattheus-evangelie ontstond, in Rome veel aanhangers.
Onder hen moet het woord magiër de beteekenis gehad hebben van Mithrasdienaar
d.i. Pers. Alle kerkelijke schrijvers zijn het trouwens hierover eens dat de magiërs
Perzen geweest zijn. Op de oudste afbeeldingen, zooals die op sarcofagen en in
miniaturen voorkomen, zien wij de wijzen altijd afgebeeld in Perzische kleederdracht,
ja zelfs speciaal als priesters van Mithras.
de

In de 3

eeuw zijn er in het Grieksch-Romeinsche rijk meer Mithrasdienaren dan
de

Christenen, maar op het einde van de 4 eeuw heeft het Christendom overwonnen.
De legende van de wijzen uit het Oosten, waarin de Mithraspriesters, de dienaren
van den valschen god, zich buigen voor den waren god, is een schitterend getuigenis
van de heerlijke zegepraal van het geloof op het ongeloof. Het is juist de behoefte
aan een bekeerings-verhaal die de groote populariteit verklaart van dit verhaal, dat,
ofschoon slechts in één evangelie opgeteekend, in veelvuldigheid van afbeelding
door bijna geen enkel bijbelsch feit wordt overtroffen.
Nadat de legende van de wijzen uit het Oosten in het Mattheus-evangelie is opge-
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nomen, gaat zij voort met zich verder te ontwikkelen. Haar romantische
gebeurtenissen - de wonderbare ster, het optrekken der koningen, met het vervolg:
de vlucht der H. Familie naar Egypte en de kindermoord van Bethlehem - geven
hiertoe als vanzelf aanleiding. De kerkelijke schrijvers hebben haar steeds met
de

nieuwe bijzonderheden verrijkt. In de 2 eeuw wordt een symbolische verklaring
van de offeranden gegeven, die algemeen ingang vond: men offerde Christus
wierook omdat hij God, goud omdat hij koning, het bittere mirre omdat hij een mensch
was en lijden moest. Langzamerhand verschijnen in Syrische geschriften de namen
der wijzen, natuurlijk altijd Perzische; er zijn er legio overgeleverd, Doch eerst de
kerkelijke schrijver Beda (± 700) stelt de namen vast die sedert de geijkte bleven:
Melchior, Caspar en Balthasar. Hij vat hen tevens op als de vertegenwoordigers
van de drie levenstrappen. Den grijzen Melchior doet hij het goud aanbieden, den
jongen Caspar de wierook; Balthasar, den man van middelbaren leeftijd, de mirre.
(Sommige schrijvers verwisselen deze namen, noemen den grijsaard wel Caspar
en den man van rijpen leeftijd Melchior). Ook vat Beda de magiërs symbolisch op
als de vertegenwoordigers van de drie rassen, gesproten uit Sem, Cham en Japhet,
als de afgezanten van de drie destijds bekende werelddeelen die hun hulde brachten
aan Christus. De magiërs stellen in hun zoeken en vinden de heidensche wereld
voor, aan wie de Heiland zich openbaart.
de

Sedert de 10 eeuw worden de Magiërs algemeen als koningen voorgesteld.
Deze opvatting werd zeer in de hand gewerkt door een paar plaatsen in het Oude
Testament die men beschouwde als een profetie van het Nieuwe. Het zijn:
Isaia 60, vs. 6-10: Allen zullen uit Saba komen om goud en wierook te offeren....
Hun koningen zullen u dienen.
Psalm 71, vs. 10: De koningen van Tarsus, en de eilanden zullen geschenken
offeren, de koningen van Arabië en Saba zullen giften aanbieden.
Daar het Nieuwe Testament de vervulling was van het Oude, placht men allerlei
plaatsen uit Oude Testament, onschuldige meedeelingen, op te vatten als profetieën
van het Nieuwe. Was deze profetie van een offer bestaande uit goud en wierook
en van geschenken aanbiedende koningen in vervulling gegaan, welnu, dan moesten
de Magiërs ook koningen geweest zijn.
Melchior, die het goud aanbiedt, wordt nu de koning van Tarsus, het land der
kooplieden; Caspar, die de wierook offert, is voortaan de koning van Arabië;
Balthasar, die de mirre brengt, koning van Saba.
Als de Magiërs koningen worden, verdwijnt daarmede het verband dat er bestaat
tusschen hen en de ster.
De groot e mystieke schrijvers van de middeleeuwen hebben in hun hart het leven
van Jezus en Maria meegeleefd en doorleefd. Waar de overlevering zweeg, vulde
hun liefderijke verbeelding aan, voegde zij nieuwe, fijne trekjes bij het oude verhaal.
De H. Bernardus van Clairvaux (± 1200) maakt het eerst melding van den stal waarin
de koningen het kind vinden - in Oosten deed men de H. Geboorte plaats hebben
in een hol - en beschrijft de aanbidding aldus:
‘De Magiërs aanbidden en offeren hun geschenken aan hem die nog een zuigeling
is in de armen zijner moeder. Maar waar, o Magiërs, is het purper van dezen koning?
Het zijn toch niet die armoedige windselen waarin hij gewonden is? Als hij een
koning is, waar is dan zijn kroon? Waar is de koninklijke zaal, waar de hofhouding?
Is niet de stal zijn zaal, de kribbe zijn kroon, en vormen niet Jozef en Maria zijn
hofhouding?
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Aanbidt zijn nederigheid te zamen met de Magiërs, wier geloofsvertrouwen u
heden tot een voorbeeld gesteld is.... O klein, aanbiddelijk kind, die Onze Heer zijt
en die ons heden zijt geboren!’
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Met groote aanschouwelijkheid is de aanbidding der koningen ons verhaald door
den H. Bonaventura, den generaal der Franciscanerorde. Hij beschrijft hoe Maria
daar zit met zedig neergeslagen oogen. De koningen laat hij een tapijt uitspreiden
aan Maria's voeten om er hun geschenken op te leggen. Zij kussen vol devotie de
voeten en handjes van het kind, dat hen bij het afscheid zegent.
Een tijdgenoot van den H. Bonaventura is de Dominicaner Jacobus de Voragine,
die in zijn verzameling heiligenlevens, de

MEMLING, ZGN. ZEVEN VREUGDEN VAN MARIA; PINAKOTHEEK, MÜNCHEN.

Gulden Legende genoemd, ook de drie koningen opnam. Hij zegt dat de koningen
dromedarissen moeten gebruikt hebben om in dertien dagen den langen weg van
het Oosten naar Jeruzalem af te leggen. Ook zegt hij dat de koningen hun terugweg
namen over Tarsus in Cilicië, waar zij een schip huurden dat hen naar hun land
terugbracht.
Ten slotte zijn al deze bijzonderheden over de drie koningen samengevat door
de

Johannes van Hildesheim, die in de 15 eeuw aan de legende den vorm gaf, welke
zij sedert behield. Hij laat de drie koningen elk afzonderlijk op een berg bidden en
de ster aanschouwen. Zonder van elkander af te weten, trekt ieder van hen
afzonderlijk op en de ster gaat elken koning voor, wandelt met den wandelende en
staat met den staande. Aan den voet van den Calvarieberg vóór een brug ontmoeten
zij elkaar op een kruispunt, deelen elkander het doel van hun tocht mee en besluiten
dan samen verder te trekken. Met hun talrijk gevolg rijden zij Jeruzalem binnen en
Herodes laat zich door zijn schriftgeleerden onderrichten over de plaats waar de
nieuwe koning geboren is. De ster, die boven Jeruzalem haar glans verloren had,
begint opnieuw te schitteren als de koningen uit Jeruzalem trekken. Zij geleidt hen
naar het armoedige huisje, waar zij het kind vinden met zijne moeder Maria, Zij
schenken aan het kind alle schatten van Alexander den Groeten en al de kleinoodiën
die de koningin van Saba aan den tempel van Salomo gebracht heeft. Gezamenlijk
rijden zij daarna door een bergpas naar de kust, waar drie schepen klaarliggen die
de koningen ieder afzonderlijk naar hun land terugbrengen.
Wij zien de legende der drie koningen in alle bijzonderheden afgebeeld op
Memlings zgn. Zeven Vreugden van Maria (München, Pinakotheek). Alle feiten zijn
hier naast elkaar voorgesteld. Men streefde bij middel-
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eeuwsche voorstellingen niet naar eenheid van handeling, en het onwaarschijnlijke
dat erin lag, tegelijktijdig twee plaatsen te zien die in werkelijkheid nooit tegelijk
gezien konden worden, trof den middeleenwschen toeschouwer niet.
Op den achtergrond bidt ieder der drie koningen alleen op een hoogen berg en
ontdekt daar de wonderbare ster. Dan begeven zij zich ieder met hun gevolg van
ruiters op paarden en dromedarissen op weg en de drie stoeten komen samen voor
de brug. Te Jeruzalem verwelkomt Herodes hen aan zijn hof en wij zien den Koning
in een kamer zijn schriftgeleerden ondervragen naar de plaats waar de Christus zal
geboren worden. Uit een andere stadspoort rijden de koningen weg naar Bethlehem.
Zij worden voorgegaan door de drie vaandeldragers, die naast elkander rijden. In
het vaandel van den oudsten koning ziet men een halve maan en een ster, in dat
van den tweeden vele sterren, in dat van den jongsten een wildeman. Bij de kribbe
gekomen, aanbidden zij het kind. Dan rijden zij langs een anderen weg naar zee
en varen ieder afzonderlijk in drie groote schepen naar hun land terug.
Het is traditie geworden op de schilderijen van de aanbidding der koningen de
drie ruiterstoeten op den achtergrond af te beelden o.a. bij Geertgen tot Sint Jans,
Rijksmuseum, Amsterdam; Hieronymus Bosch, Prado, Madrid; Daret, K.
Friedrich-Museum, Berlijn.

ROGIER VAN DER WEYDEN, AANBIDDING DER KONINGEN; MÜNCHEN.

Een andere wijze van voorstelling is die welke Rogier van der Weyden in beeld
bracht op zijn beroemd driekoningenaltaar dat zich thans bevindt in de Pinakotheek
te München. Hierbij treft ons vooral de streng symmetrische indeeling. Maria zit voor
den middelsten pijler van een ruïne - volgens middeleeuwsche legende wordt het
paleis van David als stal gebruikt. De moeder Gods is tevens het middelpunt der
geheele voorstelling. De grijze koning, die het goud offert, is juist neergeknield - zijn
linkerknie rust nog niet geheel op den grond - en kust het handje van het kind. Achter
hem buigt de wierook-koning eveneens de knieën en houdt in zijn tot aanbidding
saamgevouwen handen het goudenvaatwerk. Wat meer naar achter staat de jonge
Kaspar die juist groetend zijn kronenhoed met fladderenden sluier heeft afgenomen
en van zijn dienaar de bokaal aanneemt. Jozef komt met hoed en stok in de hand
de keldertrap op en groet de koningen met zichtbare verlegenheid. Achter hem ligt
de onbekende donateur geknield. Als een toovermacht heeft dit stuk op de
Nederlandsche en Duitsche schilders gewerkt: voortaan nam men Van der Weydens
schikking eenvoudig over.
Een van de meest beroemde navolgingen is het Floreins-altaar dat Memling
schilderde voor het St.-Jansgasthuis te Brugge. Ook hier zit Maria juist in het midden,
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voor den middelsten pijler van een vervallen gebouw, en zoowel de houding van
het kind
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als de figuur van Jozef zijn verwant aan die van Rogier. Haar Memling wijkt af in de
groepeering der koningen, want de wierookkoning is hier links afgebeeld. Men heeft
deze afwijking trachten te verklaren uit het feit dat Memling in dezen vorst Karel den
Stouten heeft willen afbeelden, die twee jaar vóór de vervaardiging van dit stuk op
44-jarigen leeftijd gesneuveld was. Dit zou de eereplaats aan Maria's rechterhand,
de voorkeur die het kind hem toont en de fiere houding van den knielenden koning
verklaren.
Op Memlings schilderij zien wij den jongen koning Caspar, die immers Afrika
de

vertegenwoordigde, als een Moor voorgesteld. Sinds de 14

eeuw, maar vooral

de

sinds de 15 , was dit regel bij de voorstelling der drie koningen in de kerk.
De Katholieke kerk was te allen tijde gewoon door schilderijen en beelden een
aanschouwelijk godsdienstonderwijs te geven. Zoo placht zij op de groote feestdagen
bij de Latijnsche beurtzangen toepasselijke tableaux-vivants aan te richten in het
koor der kerk. Het ongeleerde volk dat het Latijn niet verstond, kon aldus door het
oog in zich opnemen wat het niet kon vatten met het gehoor.
Het is te begrijpen dat vooral de voorstelling van de drie koningen, ieder met zijn
gevolg, bijzonder in den smaak moest vallen van de kijkgrage menigte. Het koor
zong dan als inleiding Ps. 71 vs. 10: De koningen van Tarsus, en de eilanden zullen
geschenken aanbieden. Nauwelijks waren deze tonen weggestorven of door den
hoofdingang kwamen drie geestelijken binnen, gekleed in zijden gewaden, met
gouden kronen op het hoofd en gouden bekers in de hand. Langzaam en plechtig,
onder het zingen van een Latijnsch gezang, schrijden zij naar het koor. De ster, die
aan een koord hangt, gaat hun daarbij voor. In het koor aangekomen, heffen zij één
voor één hun geschenk omhoog om het aan de gemeente te toonen. Zij gaan in het
midden van het koor staan en één van hen wijst op de aan een koord hangende
ster en zingt met duidelijke stem in het Latijn: ‘Dit is het teeken van den grooten
koning.’ Dan schrijden zij onder gezang van het midden van het koor naar het
hoofdaltaar en brengen daar hun offers door het neerleggen der gouden bekers op
de mensa, het hoogtepunt der plechtigheid. Waarschijnlijk werden Christus en zijn
Moeder hierbij voorgesteld door een beeld op het hoogaltaar. Terstond hierop heft
een knapenkoor achter het altaar het lied van Christus' geboorte aan. De koningen
trekken zich terug in de sacristij.
Een andere wijze van voorstelling is dat de drie koningen als vertegenwoordigers
van drie werelddeelen door drie verschillende deuren de kerk binnenkomen. Voor
het hoogaltaar begroeten zij elkaar met een kus; dan brengen zij hun offers aan het
kruisaltaar, dat Bethlehem voorstelt. Rij een kribbe zitten daar twee vrouwen,
voorgesteld door priesters in witte albe, die de koningen naar hun namen vragen.
Dezen maken zich bekend als de vorsten van Tarsus, Arabië en Saba. Hierop toonen
de vrouwen het kind en de koningen knielen voor de kribbe neer om het te aanbidden.
Bij de vertooning die in 1498 in de Nieuwe Kerk te Delft gegeven werd, kwamen
de koningen zelfs t e p a a r d , door verschillende kerkdeuren binnenrijden, elk met
zijn gevolg.
Het driekoningsspel werd ook wel uitgebreid door het optreden van Herodes.
Deze zat dan op een troon, waarvoor de koningen op weg naar de kribbe halt
maakten. Herodes vraagt hen naar het doel van hun tocht, roept zijn schriftgeleerden
bijeen, en alles wordt voorgesteld in overeenstemming met het bijbelverhaal.
Deze mysteriespelen, aldus geheeten naar ministerium d.i. kerkdienst, waren
overal dezelfde omdat de inrichting van de Katholieke kerk overal dezelfde was en
is. Wèl ontwikkelden zij zich in het eene land wat vroeger of later dan in het andere;
Frank-
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rijk ging, als altijd, voor. Ook hing het van don toestand der geldmiddelen af of men
de vertooning meer of minder schitterend maakte. Zoo het men ter vereenvoudiging
de drie koningen in plaats van naar den troon van Herodes wel naar een zijdeurtje
rijden, waarboven een venster was. De koningen klopten aan het venster en de
koster, die Herodes voorstelde, stak zijn

MEMLING, AANBIDDING DER KONINGEN; ST.-JANS-GASTHUIS, BRUGGE.

hoofd erdoor en wisselde een woordje met de koningen. In het volkslied is dit
overgegaan:
Zij gaven een klopje aan Herodes' deur,
Herodes, de koning, kwam zelve veur.

Te Utrecht en Amsterdam werd van deze vertooningen in de kerk veel werk gemaakt.
de

Te Dordrecht waren de rederijkers de Fonteinisten in de 15 eeuw gewoon op
Driekoningendag een ‘wagenspul’ te vertoonen. Op stadswagens plaatste men dan
eenige aangekleede en opgeschikte poppen die b.v. de driekoningen, de twaalf
apostelen, den reus Goliath voorstelden. Een aantal voetgangers, blootsvoets en
met een brandende waskaars in de hand, volgden den stoet naar de kerk, waar het
offer van goud, wierook en mirre gebracht werd.
In den ommegang van den H. Sacramentsdag te Antwerpen bevond zich in de
de

15 eeuw altijd een wagen die den Kerstnacht met de driekoningen voorstelde. Zij
droegen toepasselijke verzen voor met eenige actie. In onzen tijd is zoo iets nog te
zien bij de processie van het leven en den dood Onzes Heeren, die jaarlijks te
Veurne in West-
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Vlaanderen gehouden wordt. De koningen houden daar met Jozef en Maria een
samenspraak van tweehonderd verzen.
Naast deze verzorgde wijzen van voorstelling bestond de eenvoudige dat de
lagere geestelijken, drie scolieren of koorknapen, met een brandende ster door de
stad liepen. Nog moet te Weert het gebruik bestaan (of tot voor kort bestaan
hebben?) dat

CORNELIS TROOST, DE DRIEKONINGEN MET DE STER; PASTEL IN HET MAURITSHUIS.

drie misdienaars in hun koorgewaad, met een ster, lantaarn, proviandkorf en
geldbuidel, van huis tot huis trekken onder het zingen van een driekoningenlied.
de

Maar reeds in de 17 eeuw treft ons de klacht dat de scolieren meer en meer
verdrongen worden door ‘het gemeene volk’ dat met het sterrezingen ‘een
wintertering’ zocht op te halen. De mannen uit het volk die de drie koningen moesten
verbeelden, droegen een wit hemd over hun klerren, waarschijnlijk in nabootsing
van het witte koorkleed der scolieren. Om den hoed of om het hoofd hadden zij een
scherp uitgetande kroon van verguld papier. Zoo zien wij hen o.a. fagebeeld op de
pastelteekening van Cornelis Troost, in het Mauritshuis te 's-Gravenhage. De
driekoningen worden daar voorgesteld door twee mannen en een jongen. Een van
de mannen is in het wit, de ander, mooi aangekleed - een jongentje houdt de slippen
van zijn mantel vast - zingt een lied af van een blad papier dat hij in de hand houdt.
De kleine jongen, die ook een kroon draagt, vraagt aan de menschen om geld. Een
meisje houdt de ster vast en laat die daaien aan een touwtje. Het komt wel meer
voor dat deze taak is toevertrouwd aan een vrouw of meisje, maar gewoonlijk

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

49
doet de Moorenkoning met zwartgemaakt gezicht, dit werkje. Nog omstreeks 1840
werden in ons land de driekoningen aldus voorgesteld. Destijds was aan de stang
onder de verlichte ster een klein huisje bevestigd, dat het paleis van koning Herodes
voorstelde en een betrekkelijk groot venster had, waarvoor de koning, als het lied
dit meebracht, verscheen. Aan den eenen kant van het paleis stonden drie
miniatuurkoningen, verborgen in een prieeltje, aan den anderen was de stal met
het kind in de kribbe. Al deze personen, hoe klein ook, waren beweegbaar, en
kwamen, elk op zijn tijd, als op een klein tooneel te voorschijn. Het lied dat daarbij
gezongen werd met den beginregel ‘Wij komen getreden met onze sterre’ is nog
ons meest verbreide sterrelied, maar het zijn nu uitsluitend kinderen, die het voor
de deuren zingen. Alleen in Vlaamsch België, alsook in Duitschland (Thuringen
enden Harz) stellen nog volwassenen de driekoningen voor. Stijn Streuvels beschrijft
het ons in zijn Kerstekind:
‘'t Was al heel laat en het kerstvieren in vollen gang, toen er buiten op de stoep
gerucht gemaakt werd van stampende kloefen en er hoorngetoeter ging over 't hof.
Men loterde aan de deur. Het gerucht en gestomp naderde in de gang en toen
opeens de keukendeur openging, traden de drie Koningen binnen. Zij waren op een
geweldige wijze aangetoorteld: Gaspar met de gouden kroon op zijn vlassen pruik
en een grooten, witten baard, die fel uitkwam op den wijden, donkeren mantel;
Melchior

REMBRANDT, DE DRIEKONINGEN MET DE STER. ETS.

was heel in 't wit en droeg de groote ster, die hij deed draaien op een staf; Balthazar
- de vreemdste van de drie, stond er met een wezen zwart als een doofpot, met
oogen en tanden die glommen, heel in de beestevellen gekleed, met den koehoorn
aan de zijde en den rommelpot in de hand.
Ze stelden zich alle drie deftig nevenseens, op hun plaats, als koningen dwongen
ze de wenkbrauwen om stuur te kijken, en op een teeken begonnen ze gezamenlijk
hun lied. Op mate van den rommelpot die meebromde en op den draai der
wentelende ster zongen zij:
Wij komen getreden met onze sterre,
Lauwerier de Cransio,
Wij zoeken Heer
Jezus, wij hadden
Hem geerne.
Lauwerier de knier.
Wij kwamen al voor
Herodes deur,
Herodes den koning
kwam zelver veur
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Lauwerier de Cransio!
Herodes die sprak
met valscher hart
Hoe ziet er de
jongste van drie
zoo zwart?
Lauwerier de knier, de Cransio!
Al is hij wat zwart, hij is welbekend,
Hij is de koning van Orient.
Lauwerier de knier.
Wij kwamen den hoogen berg opgaan
Daar zag men de sterre zoo stille staan.
Lauwerier, de knier, de Cransio!
O sterre, ge moet er zoo stille niet staan,
Ge moet er met ons naar Bethlehem gaan
Lauwerier de knier.
Te Bethlehem inne de schoone stad,
Daar Maria met haar klein kindeken zat,
Lauwerier de knier, de Cransio!
Hoe kleiner kind en hoe grooter God,
Een zalig nieuwjaar verleen ons God!
Lauwerier de knier.
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Zijn Karels koningskinderen,
Pater bonne Franselijn
Jeremie!

Lauwerier is een referein als tierelier en falderire; wat daarop volgt is, evenals het
slotcouplet, onzin.
De Nieuwjaarswensch op het eind is een jonger bijvoegsel. Verder is het lied nog
juist als het reeds in de middeleeuwen gezongen werd. Tegenwoordig kan men het
in ons land alleen nog door kinderen hooren zingen en dan nog alleen in Brabant
en Limburg. Dat reeds in vroeger eeuwen het ‘sterredragen’ een kindervermaak
was, blijkt ons uit een etsje van Rembrandt.
De kinderen en volwassenen, die de drie koningen voorstellen, halen langs de
huizen geld op. Nu wordt dit versnoept en in de herbergen verteerd, maar
oorspronkelijk was de bedoeling van de opbrengst het driekoningenfeest in huis te
vieren. Dit gebeurde door de koningskoek, ook wel boonenkoek geheeten, omdat
er een boon in gebakken werd. Wie die trof, was de koning van het feest en koos
zich uit het gezelschap een koningin. Vervolgens worden de hofbeambten benoemd.
Naar het aantal der gasten kiest men een voorsnijder, een schenker, een bode, een
kok, een raadsman, enz., die ieder moesten trachten in hun rol te blijven. De kok
moest b.v. de spijzen op tafel brengen, de zot het gezelschap met zijn kwinkslagen
vermaken. De koning presideert en draagt een papieren kroon. Als hij begint te
drinken, moeten allen roepen: De koning drinkt! Wie dit verzuimde, kreeg van den
zot een zwarte streep over het gezicht. Dit oogenblik is voorgesteld door Jordaens
op zijn schilderij ‘De koning drinkt’. De koning, een oude, dikke man, zet hier onder
luid geroep der gasten het glas aan den mond; achter hem staat de zot te
schreeuwen.
Liefdadig als onze voorvaderen waren - en de Nederlanders nog zijn - lieten zij
de armen in hun vreugde deelen. De drie eerste stukken van den koek waren altijd
voor de armen bestemd. Ook schonk men aan minderbedeelden een ‘coninxbroot’
of ‘coninxgelt’, opdat ook zij hun ‘coninxfeest’ zouden kunnen vieren. Vrienden en
bloedverwanten zonden elkaar eveneens een ‘coninxbroot’, en de kinderen kregen
van liefhebbende verwanten hun ‘coninxgelt’. De koek werd ook wel duivekater
genoemd; Bredero gewaagt er in zijn Moortje van, als hij de goedhartigheid van
Fijtje Floris gedenkt:
‘En alle Drie koningen stuurde sy ons een moye
Deuvekater.’

Deze duivekaters worden omstreeks Kerstmis nog in de Zaanstreek gebakken,
maar het vieren van den driekoningendag door den koningskoek gebeurt in ons
land, voor zoover ik heb kunnen nagaan, alleen nog maar in Limburg.
Jonger dan het koningsbrood zijn de koningsbrieven. Het waren één cents
kinderprenten (brief is prent), waarop de koning, de koningin en nog veertien
hofbeambten waren afgebeeld. Bij elk prentje was een vierregelig versje gevoegd,
b.v. bij den koning:
'k Ben als koning hier gezeten,
Geene vriend mag mij vergeten
T'eeren als een majesteit,
Schoon mijn rijk duurt korten tijd.
de

Ons is uit het einde der 16 eeuw een aandoenlijke beschrijving bewaard gebleven
van Hollanders, die ver van huis, in het hooge Noorden, aldus den driekoningenavond
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vierden. Gerrit de Veer geeft ze ons in zijn Dagboek van den tocht van Heemskerk
en Barendsz., dat in zijn ongekunstelde taal ons meer treft dan Tollens' gladberijmd
gedicht De Overwintering op Nova-Zembla. Op 5 Januari 1597 lezen wij hier:
‘Als wy nu den gantschen dach gheslooft hadden, so werden wy ghedenckende,
dat het Drie Coninghen-avondt was, ende begheerden aenden schipper dat wy
tusschen al ons verdriet ons eens wat vermaecken souden,
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daertoe wy aenbrengen of inleggen wilden een deel van 't rantsoen van den wijn,
die ons alle twee daghen toeghedeelt behoorde te worden, ende nu wat gespaert
of in voorraet hadden, also dat wy ons op dien avont wat verquickten, ende
Conincxken speelden, daertoe wy twee ponds meels

JAC. JORDAENS, ‘DE KONING DRINKT’, KEIZERL. MUSEUM, WEENEN.

hadden, die wy tot cardoesen (kartonnen kokers waarin het buskruit bewaard wordt)
te pappen mede ghenomen hadden, daervan backten wy pankoecken met olye,
ende leyden elck een wittebroods beschuyt in, die wy in de wijn sopten, ende lieten
ons duncken, dat wy in ons vaderlandt ende by ons vrienden waren, soo wel waeren
wy daermede vermaekt, als oft wy thuys een heerlijcke maeltijdt ghehadt hadden,
ende soo wel smaeckte het ons. Wy hadden oock briefkens uytgedeelt ende onse
Constapel (kanonnier) was Coninck van Nova Sembla.’
Tot 1875 kwamen deze brieven algemeen voor. Nu kan men alleen nog in
Antwerpen op 5 Januari 's avonds in de volksbuurten hooren venten: ‘koningsbrieven
en kroon, en kroon!’ Ook in Amsterdam worden zij nog gedrukt en verkocht (bij de
firma G. v.d. Linden, Egelantiersstraat 17), maar het geroep van ‘trekbrief en kroon’
is daar in de laatste jaren verstomd. De kroon, die op een afzonderlijke prent is
afgedrukt, wordt uitgeknipt en opgeplakt.
Een ander gebruik op Driekoningen was het kaarsje springen. Men had daartoe
een
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Koning.
De Koning der Koningen wilt loven,
Die zendt ans zijn gaven van boven,
Bidt Hem met een hart vol ootmoed,
En onderhoudt zijne geboden goed,

Koningin.
Als Koningin word ik geëerd,
Van Ridders, Graven, Prinsen woerd,
Die mij met bloote hoofden eeren;
Mijn Rijk men daaglijkszietvermeeren.

Raadsman.
Wie wijsheid zoekt, en die versmaadt,
Niet volgen wil Raadsheeren raad,
Maar hem vertrouwt meest op de logen
In 't einde vindt hij hem bedrogen.

Rentmeester.
Hij die goede rekening houdt,
Van schatten die hem zijn vertrouwd.
Die moet heel wijslijk met bedaren,
't Vertrouwde geld oprecht bewaren.

Secretaris.
Die veel vertrouwd wordt en veel weet
Moet alles houden in secreet,
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Wat d' Overheid mij gaat gebieden,
Schrijf ik voor alle vrome lieden

Kamerling.
Mijns Heeren kamer ik bewaar,
Als Kamerling voor en naar.
Het goed ik naarstig ga ontsluiten:
Mijn sleutel sluit het kwade buiten.

Hofmeester.
Op Bruiloftmaaltijd of banket,
Door mij de spijs wordt opgezet,
Naar ordinantie zonder mikken,
Men spijs en drank te recht moet schikken

Voorsnijder.
Die alle spijze wel ontgindt,
Van iedereen wel wordt bemiud;
Als elk wel is bezorgd met eten,
Moet men hem zelven niet vergeten

Proever.
Ik proef mijns Heeren drank en spijs,
Gezoden, gebraden, op verscheiden wijs:
Om minder vrees te hebben even,
En dat hij niet zou zijn vergeven,

Schenker.
Leegt uw glazen, wilt eens drinken,
Ik zal ze lustig vol gaan schinken,
Met wijn of ander goed nat,
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Drinkt, daar is nog meer in 't vat.

Zanger.
De zoete zang doet vreugd voortbringen,
Dus wil eendragtelijk ook zingen,
Geestelijke zangen vol van deugd,
Opdat een ieders hart verheugd.

Speelman.
Als David op zijn harpe speelde,
En met zijn stemme lustig kweelde,
Zoo maakt u vrolijk in don Heer,
Alleeniglijk in deugd en eer.

Poortier.
Ik ontsluitdedeur, niet om misprijzen,
Om u een goeden weg te wijzen
Wilt zonden vlieden, boosheid haten,
Deugd bemind zonder nalaten.

Zot.
Die mij zot acht, is zelf niet wijs,
En arbeidt mede om den prijs.
Menig is zot, en wil 't niet weten,
Ja aller zotten vaar geheeten.

Kok.
De tafel is gedekt, de spijze is bereid;
Komt ter bruiloft, niet lang en beidt,
Wilt naar den bruidegom hanen.
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Zoo zultg' des Hemels spijze smaken.

Zottin.
Laat dat Gekje buiten kijken,
Zoo zullen wij te zamen lijken
Twee zotten onder een kaproen;
Maar geeft mij al te met een zoen.
Te Amsterdam gedrukt bij de Erven E.P.A. v.d. Geer, Jr. firma G. v.d. Linden Egelantiersstraat
17
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driekoningskaars en eenige koningskaarsjes. De eerste was driearmig, en de
middelste van deze armen was zwart geverfd en heette ‘moorke.’ Men plaatste de
kaarsjes achter elkaar of in den grond of binnenshuis in halve turven of doorgesneden
aardappelen. De jeugd sprong lustig over die brandende kaarsjes heen onder het
zingen van rijmpjes als:
Keuningskaarsje!
Lik mijn (l)aarsje;
Keuningskaarsje, beentje!
Al wie daar niet over en kan
Die gooi ik met een steentje!

De kaarsenmakers plachten op vele plaatsen deze driekoningskaarsjes aan hun
klanten aan te bieden, tot ± 1850 was dit o.a. te Utrecht het geval. De
driekoningskaarsjes zelf zijn nu verdwenen, maar het kaarsje springen bestaat nog
in vele Katholieke gezinnen. Bezuiden den Moerdijk b.v. te Breda en Maastricht
doen de kinderen het ook wel op hoeken van straten, of dansen daar om de
brandende kaarsjes heen, maar ook dit raakt hoe langer hoe meer in onbruik.
Al onze driekoningsgebruiken zijn ontaard in dronkemansbaldadigheid. Zelfs het
de

zoo onschuldige kaarsje-springen gaf aanleiding tot ongelukken, sedert in de 17
de

en 18 eeuw het bier en de jenever de vreugde begonnen te verhoogen. Geen
wonder dus dat in vele steden de overheid dit spel ernstig verbood.
Van het loopen met de ster gold dit in nog hooger mate. Het opgehaalde geld
werd en wordt nog in de herberg verteerd. Ook schijnt te Moorenkoning van zijn
onkenbaarheid gebruik of liever misbruik gemaakt te hebben om baldadigheden te
bedrijven. Vooral op dien grond is het dat schout en schepenen van 's Hertogenbosrh
in 1745 ‘verbieden van op den dag van de soogenaamde Driekoningen, ook te
vooren of daarnaa, met geïllumineerde starren of andersints langs de straaten en
aan de huijzen te gaan singen of bedelen, aan te kloppen of te bellen.’ Overtreders
van dit verbod werden gedreigd met een boete van drie gulden; waren zij
vreemdelingen, dan zouden ze bovendien nog acht dagen op water en brood
gevangen gezet worden.
En wat het koninkje spelen in huis betreft, hooren wij reeds in 1661 Caspar
Coolhaes in zijn Comptoir-Almanack klagen dat er in zijn tijd ‘bijna geen huys en is,
ofte men verkieset daer eenen coninck. Die coninck moet oock een coningin hebben;
daer moeten oock dienaren van den coninck ende de coninginne zijn, canseliers,
raetsheeren, kocke ende kockenjongens. Dese also verkosen synde, gaetet op een
vreeten ende suypen aen, bedrijven alle onnutte vreuchde, lichtvaerdicheyt, alle
onnutte ende sotte clapperijen tot der middernacht toe, ja altemael de geheele nacht
over tot den morgen toe.’
En toch, het was niet voornamelijk vrees voor de baldadigheden der dronkenschap
die onze voorvaderen zoo deed spreken. In dat opzicht konden zij veel verdragen.
Luthers woord ‘dat men het zuipen overal voor een noodige zaak en een
onvermijdelijk vermaak gehouden heeft’ gold vooral voor ons land, en ook nog
eeuwen na hem. Zelfs de kerkelijke besturen, niet gerugsteund door de openbare
meening, betoonden in dezen een verbazingwekkende lankmoedigheid.
De ware oorzaak zat dieper. Het was geloofshaat die de menschen dreef. Caspar
Coolhaes was een Calvinistisch predikant en de Dordtsche overheid werd telkens
door den kerkeraard der Hervormde gemeente aangezocht ‘om die godtloosheden
en insolentien, die tot schande der joncheydt waren geschiedt, te achterhalen.’ In
1661 vaardigde de magistraat dan ook het verbod uit ‘om geen s u p e r s t i t i e u s e
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koninckx kaersjes te maken en die uit te deelen.’ De papenvreter Walich Sieuwertsz.
zegt van het koninkje spelen op Dertienavond ‘twelc sommighe publique persoonen
die het Pausdom versaect hebben, haer voor Godt en de menschen niet en schamen
naer te volghen,’ en het loopen met de ster wordt in de kerkelijke actenboeken
‘afgoderij en schrifts-
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blamatie niet te gehengen bij die van den zuiveren godsdienst’ genoemd.
En toch, deze gebruiken - het sterreloopen alleen uitgezonderd - waren geenszins
Katholiek, maar stamden uit den heidenschen tijd. Bij de Germanen was het feest
der dertien nachten, het eigenlijke Nieuwjaarsfeest, het voornaamste van alle feesten.
Het begon in den nacht vóór 25 December (de Germanen rekenden den avond en
den nacht tot den volgenden dag) en eindigde met 6 Januari. Na de invoering van
het Christendom hield de kerk den Dertiennacht in stand, maar gaf daaraan de
beteekenis van het feest van Christus' geboorte. In Vlaanderen gebruikt men naast
Dertiendag of -nacht ook heiligenlichnacht; in Engeland wordt op het platteland 6
Januari nog Old Christmasday genoemd. Het kaarsje-springen bewaart de
de

herinnering aan de kerstvuren. In de 4 eeuw stelde de H. Stoel 25 December, den
eersten der dertien nachten, als Christus' geboortedag vast en den laatsten, 6
Januari, als driekoningendag.
In nog verder verleden grijpt het boonenfeest terug. In navolging van de Grieken
die bij hun feesten door het lot een koning aanwezen, kozen ook de Romeinen een
meester over het drinken, die zorg droeg voor de inachtneming der tafelwetten. De
keuze geschiedde meestal door middel van een boon, gebakken in een koek, die
vóór den maaltijd werd rondgedeeld. Een kind moest onder de tafel Phoebe domino
d.i. Heer Apollo roepen, opdat er geen voorkeur zou zijn bij het ronddeelen. In
sommige deelen van Frankrijk roepen de boeren die woorden nog vóór de verdeeling
van den gâteau des rois, zonder ze meer te begrijpen. Het koningsbrood is dus
niets anders dan een gekerstende heidensche offerkoek en de gebruiken van den
driekoningendag leeren ons wat de studie van alle volksgebruiken ons leert: hun
taaie levenskracht en hun geleidelijke verwording.
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Een Alkmaarsche weesjongen,
door S. Kalff.
In het museum te Alkmaar bevindt zich, als een geschenk van de regenten van het
Burgerweeshuis, oen portret ten voeten uit van een voormaligen weesjongen,
Wolbrand Geleinsz de Jongh genaamd, die in Indië carrière maakte en fortuin. Als
raad van Indië keerde hij in 1648 in zijne vaderstad Alkmaar terug, en vergat niet
om in zijn testament het weeshuis te bedenken, dat hem eenmaal in de dagen zijner
hulpelooze jeugd gevoed, gekleed en onderwezen had. De weeshuispenningen,
aan dezen knaap besteed, keerden met interest tot de liefdadige instelling terug.
Het geval was zeldzaam, maar niet eenig. Ook het Nieuwe Stadsweeshuis te
Leeuwarden telde eenmaal onder zijne verpleegden een jongen, die het in Indië
even ver bracht als de Jongh, n.l. Jacobus Martinus Baljee, en die bij zijn overlijden
het weeshuis een legaat vermaakte. Zelfs een veel aanzienlijker legaat dan dat van
den Alkmaarder

WOLLEBRAND GELEYNSZ. DE JONGH. (PORTRET IN HET MUSEUM TE ALKMAAR, FRAGMENT).

en 't welk de inrichting uit benarde omstandigheden redde, weshalve hij dan ook in
de geschiedenis van dat huis als ‘weldoener en behouder’ gekwalificeerd wordt.
Doch Baljee keerde nimmer naar zijne vaderstad terug (hij stierf te Batavia) en er
bestaat van hem geen portret. Regenten moesten er zich toe bepalen hem op de
binnenplaats van het gesticht een gedenkteeken op te richten, en een afbeelding
daarvan, te samen met de hoofdpunten uit Baljee's leven als eene gedachtenis
(misschien ook als eene opweking) mee te geven aan de weezen, welke
deinrichtingvoor het openbare leven verlieten.
De levensloop van de Jongh boezemde aan eene romanschrijfster uit dezelfde
stad, aan mevr. Bosboom-Toussaint, genoeg belangstelling in om hem tot den held
te maken van hare novelle: E e n A l k m a a r d e r w e e s . Had zij er de stof voor
bijeen gehad, denkelijk ware uit hare novelle wel een dier
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historische romans gegroeid, aan welke zij haren rang in de republiek der letteren
dankt. Doch het indische genre was niet het hare; en onbekend, naar het schijnt,
met de bronnen, voorkomende in de koloniale geschriften, bepaalde zij zich tot
enkele bladzijden, en een vluchtige schets van de Jongh's weeshuisjaren en van
zijn terugkeer.
Echter valt er van dezen fortuinlijken wees wel iets meer te zeggen dan het
weinige, in die dertien bladzijden saamgevat. Het portret in het museum stelt den
navorscher in staat zich een beeld te vormen van dezen man, aanschouwelijker
dan uit de oorkonden alleen mogelijk zou zijn. Het werd geschilderd door den
Alkmaarschen kunstenaar Cesar van Everdingen, die daarvoor f 200 ontving. Het
stelt den gerepatrieerden indischgast voor in wambuis en korte broek van groenzijden
damast met gouden bloemen doorwerkt, een kanten befkraag om den hals, groote
strikken op de schoenen, breedgeranden hoed op het hoofd, dubbele gouden keten
met medaille op de borst en rapier op zijde. In zijn rechterhand houdt hij den staf
van kommando (nl. als admiraal over de retourvloot, eene tijdelijke waardigheid)
terwijl een zee met schepen het verschiet vormt. Een moor houdt hem een
zonnescherm boven 't hoofd, en een kleine Javaansche knaap draagt zijn zwaard
en overkleed.
Dezelfde hand vervaardigde nog een ander portret, dat den indischen machthebber
voorstelt op 70-jarigen leeftijd, ten halven lijve, en dat zich nog in het Burgerweeshuis
bevindt.
De levensloop van dezen man, fortuinzoeker gelijk zoovelen en fortuinvinder gelijk
slechts weinigen, was zeker ongemeen genoeg om eene schrijfster, wier
gedenkstukken zich nog in hetzelfde museum bevinden als het portret van de Jongh,
te verlokken er althans iets van te zeggen. Ontdaan van de franje der romantiek
komt zijne geschiedenis in het kort hierop neer, dat de knaap den 8 Jan. 1594 uit
geringe ouders geboren werd, en na hun overlijden opgenomen in het
Burgerweeshuis, destijds gevestigd in het voormalige klooster van St. Maria van
Nazareth of het Jonge Bagijnenhof aan de Doelenstraat. Te zamen met hem werd
zijn broeder Jochem daar gehuisvest. De jonge Wolbrand of Wollebrand had een
goeden aanleg, maar tevens vrij wat ongedurigheid: hij hield er meer van in de
boomen en op de daken te klimmen, dan in de kleermakerskamer van het gesticht
met de snijdersschaar tusschen de vingers te zitten. Zijn levendig temperament en
de zucht om iets meer van de wereld te zien dan de muren van het weeshuis, uiterlijk
de Alkmaarsche singels, brachten hem eindelijk tot het besluit om het weeshuis
heimelijk te ontvluchten. In 1610, toen hij ongeveer 16 jaren oud was, liet hij zich
des nachts uit een der bovenslaapzalen en langs een koord in de Nieuwe Sloot
glijden. Hij zwom die gracht over, en maakte zich toen uit de voeten. Geruimen tijd
hoorde men niets meer van hem; eerst later bleek dat hij was gaan varen. Het
zeemansleven schijnt hem geruimen tijd in beslag te hebben genomen, en hij behield
daaraan levenslang het aandenken: bij zijn testament legateerde hij aan zijn vriend
Cleyn ‘het Comtoir (kantoortafel) twelck op de voorste bovencamer staet met al het
stuermans gereetschap’.
Het gelukte de Jongh mettertijd om in den dienst van de machtige Oostindische
Compagnie te komen; en van dat oogenblik af zeilde zijn scheepje voor den wind.
Het varen kon hij er nu aan geven; de ambtelijke hierarchie opende zich voor hem.
Negen jaren na zijn vlucht uit het weeshuis had hij reeds den koopmansrang bereikt,
en kwam als zoodanig met het schip d e V o s in Indië. Lichtelijk gaf deze
omstandigheid hem aanleiding om later, toen hij tot macht en rijkdom gekomen was,
zich een klimmenden vos in zijn wapen te kiezen.
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Sedert was hij in verschillende factorijen van het uitgestrekte handelsgebied der
Comp. voor hare belangen werkzaam. Vooral
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in Hindostan, dat destijds nog niet onder de Britsche suprematie stond, maar eene
algemeene handelsmarkt voor een half dozijn concurreerende europeesche natiën
was. In 1623 had hij den rang van opperkoopman bereikt, en was in 1632 opperhoofd
van de Hollandsche handelsloge te Gamron in Perzië. In dat jaar keerde hij naar 't
vaderland terug. De voormalige weesjongen was toen reeds indisch g r a n d
s e i g n e u r geworden, want nog slechts een enkele sport van de ambtelijke ladder
scheidde hem van het lidmaatschap van den Raad van Indië. En 't is moeilijk te
gelooven hetgeen Tavernier in zijne R e i z e n van hem vertelt, dat zijne opvoeding
niettemin zoo gebrekkig was geweest, dat hij niet eens zijn naam kon schrijven.
Volgens dezelfde verdachte bron had hij zijn rang alleen te danken aan zijne vele
dienstjaren (‘car en effet c'estoit un grand ignorant’) en aan het feit dat hij zich zoo
goed verstond op de bouwkunst. Echter vermeldt de fransche reiziger, die hem in
Perzië persoonlijk ontmoette, niet waar ergens de Jongh zich die kunst eigen
gemaakt zou hebben.
Waarschijnlijk bezocht hij toen zijne vaderstad Alkmaar, want men vindt
aangeteekend dat hij in 1634 eene notarieele procuratie liet opmaken op mr. Cornelis
Jansz. Baert, notaris te Alkmaar. Deze was regent van het weeshuis, en werd door
de Jongh steeds als zijn voogd erkend. Voor indischgasten, welke ‘den lande van
overzee’ niet als een tweede vaderland beschouwden waar zij levenslang blijven
wilden (zooals b.v. de raad van Indië Baljee dat gedaan had) en de hoop koesterden
om a p r è s f o r t u n e f a i t e naar Nederland terug te keeren, was het van belang
om daar een gemachtigde te hebben ter behartiging van hunne geldelijke belangen
en handelsoperaties. De Jongh leefde in die hoop, de uitkomst bewees het, maar
in 1632 was hij nog geen veertiger en stond nog niet aan het einde eener loopbaan.
Dood of rijk! - was toenmaals de leuze. (En nog wel later).
In 1635 was hij dan ook weer in Indië terug. Hij was timmerman van zijn eigen
fortuin, en blijkbaar viel daaraan nog wel wat bij te werken. In de jaargangen van
het D a g h - r e g i s t e r v a n h e t c a s t e e l B a t a v i a vindt men, tot het jaar
1647, zijn naam herhaaldelijk vermeld, veelal in verband met het aandeel 't welk hij
nam in de handelsmouvementen der Loffelijke Compagnie. De regeering te Batavia
zond hem naar het sultanaat van Martapoera, op Borneo, waar hem inzonderheid
de belangen van den peperhandel waren toevertrouwd. Borneo was echter niet
alleen ‘het land waar de peper wast’, maar ook het indische diamantenland; sommige
inheemsche vorsten bezaten er zeer groote, en de kleinere waren te Batavia eene
gezochte handelswaar, ook omdat zoovele notabelen aldaar een deel van hun
vermogen in dien vorm naar het vaderland plachten te zenden, of aan
handelsvrienden hunne remises over te maken. Tavernier, die een afzonderlijk
hoofdstuk schreef over den ‘sieur Hollebrand Glins (Wollebrand Geleynsz) et de
ses brutalitez’, was eerst in de tweede plaats reiziger, in de eerste juweelenkoopman.
De Jongh beijverde zich dan ook om die rijke bron voor de Comp. bloot te leggen,
evenals bij de parelbanken van de Java-zee trachtte te ontginnen. Maar de
vindplaatsen van het edelgesteente waren te diep in het uitgestrekte binnenland
gelegen, de exploitatie-methode der inlanders te gebrekkig dan dat deze tak van
nijverheid binnen het bereik zou kunnen worden gebracht van eene Compagnie,
welke destijds op Borneo nog niet veel te zeggen had. Buitendien beteekenden de
diamanten van Borneo weinig bij die van Golconda, de parelen van Martapoera
weinig bij die van Ceylon.
Het was onder de regeering van den gouverneur generaal Anthonie van Diemen,
dat de Jongh den nederlandschen invloed op Borneo trachtte te bevestigen en uit
te breiden, ofschoon de peperhandel hier op
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den voorgrond stond. Maar het een sloot het ander niet uit. Het feit, dat hij te
Martapoera eene nieuwe handelsloge voor de Comp. optrok, geeft eenigen schijn
van waarheid aan de vermelding bij Tavernier: ‘Le Général (v. Diemen) l'employait
ordinairement aux bastimens, et c'est pour ce sujet qu'il fut envoyé au Comptoir
d'Ormus ou il falloit nécessairement rebastir la Loge’. Inderdaadwerd hij door de
regeering van v. Diemen benoemd tot secunde of adjunct te Suratte, en werd als
zoodanig toegevoegd aan den directeur van handel Barend Pietersz.; dezelfde
wiens afbeelding (en die zijner vrouw) voorkomt op de schilderij van Albert Cuyp in
het Rijksmuseum. Bij zijn afscheid te Martapoera ontving hij van den vorst des kinds
de niet zeer vorstelijke ‘vereeringhe’ van een thail goud, ter waarde van zestien
rijksdaalders, en twee bezoar-steenen (welke in de oude artsenijmengkunde geacht
werden als geneesmiddel en tegengif).
De factorij te Suratte, waar de Jongh thans geruimen tijd werkzaam was, had
haar ontstaan te danken aan den Antwerpenaar Pieter van den Broeck, dien men
later (maar ten onrechte) den Hollandsellen Regulus zou noemen. Deze was door
Coen naar de Roode Zee gezonden tot het aanknoopen van handelsbetrekkingen
en was in 't begin van 1616 vóór Mokka geankerd, waar hij

JEAN BAPTISTE TAVERNIER.

een gunstig onthaal vond. Op zijn terugreis naar Java had hij het kantoor te Suratte
gesticht, en tevens een portugeesch fregat veroverd. Eerst na afloop van die
handelstochten vestigde hij op last van Coen de loge te Jacatra, waar toen de
vijandelijkheden met de Engelschen voorvielen, en het beleg der nieuwe factorij
door den inlandschen vorst van Jacatra. Van den Broeck werd toen met eenige
andere Hollanders verraderlijk gevangen genomen, doch vervulde tijdens het beleg
geenszins de heldhaftige rol, waarvoor zijne nagedachtenis zoozeer vereerd werd,
o.a. door dichters wier vaderlandsliefde grooter was dan hunne historische kennis.
Doch wel maakte hij zich verdienstelijk als een pionier en baanbreker voor den
nederlandschen handel in Arabië en Perzië. Van 1620 tot 1626 verbleef hij nog te
Suratte (hij stierf in 1641 gedurende het beleg van Malakka) en 't was grootendeels
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aan zijne voorbereiding te danken dat Wollebrand de Jongh, Barend Pietersz. en
hunne voorgangers daar een gunstig operatieveld vonden voor den handel der
Comp.
In 1637 was de Jongh weer te Batavia, ten deele om den gouverneur generaal
v. Diemen en den Raad van Indië in te lichten omtrent den staat van zaken in het
overzeesche gewest. Het duurde tot 1640 alvorens hij zich te Batavia inscheepte
als kommandeur
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over twee schepen bestemd naar Gamron in Perzië. Deze havenplaats, ook
Gambroen genaamd, en later Bender Abassi, was gelegen tegenover het rotsachtig
eiland Ormus, en vroeger een stapelplaats van perzische handelswaren. De
bevolking was meerendeels arabisch, en telde in later tijd ongeveer 8000 zielen.
Ofschoon het klimaat hier verderfelijk was en de koortsen, uitslagziekten en
dyssenterie eene groote sterfte veroorzaakten, waren er evenwel hollandsche en
engelsche factorijen gevestigd ter zake van den belangrijken uitvoer van perzischen
wijn, rozenolie, dadels, huiden, paarden, enz. Jan de Marre maakte in zijn lofdicht
op de Oostindische Compagnie (B a t a v i a , in zes boeken) gewag van dit kantoor
waar hij op zijn denkbeeldigen tocht langs het snoer van overzeesche
handelskantoren uitriep:
Hier word myn Zangster op der Persen vrucht vergast:
Hier wil zy, op de kiel, zich in den togt verpoozen,
Zich sterken door den geur van 't vocht uit frisse rozen,
Door malsche dadels, ja door tintlend druivenbloed
En andre vruchten, aan Euphrates boord gevoed,
Die Gamron, dat zijn grond door dôon op dêon ziet mesten.
Schenkt tot verkwikking aan der Batavieren vesten.
Enz.

ANTHONIE VAN DIEMEN, GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERL, INDIË.

Volgens zijne instructie moest de Jongh te Gamron den opperkoopman Adriaen
van Oostende vervangen, en verder ‘des E. Comp. Negotie en Affaires in 't Rijk van
Persië als President en opperhoofd dirigeren’. Zijn lastbrief als zoodanig,
onderteekend door Anthonie van Diemen en door den directeur generaal Cornelis
v.d. Lijn, komt in zijn geheel voor bij Valentijn. Daarin komt o.m. voor:
‘De pluimagiën, handschoenen, hoeden, penceelen, verw, scharlaken,
passementen etc. zijn voor de Majesteyt (den Shah van Perzië) verzocht; tracht
daarmede de meeste gunst te winnen en Compagnies dienst te verdelen
(bevorderen); insgelijks met zekere kostelijke schilderij, zijnde de scheepsstrijd van
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Heemskerk voor Gibraltar, zeer konstig gedaan, kostende f 1230. De opinie is dat
dezelve zijn Maj. zeer aangenaam zal wezen, doch het tegendeel bevindende, en
zoo zyn Maj. daar geen achting voor hebben mogt, zoo kan die maar teruggezonden
worden, om die elders te gebruiken’.
Het bleek intusschen dat, hetgeen in Nederland als een ‘kostelijke schilderij’ gold,
in Perzië een slecht lokaas was. Men had
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BAREND PIETERSZ. EN ZIJN VROUW (SCHILDERIJ VAN ALBERT CUYP IN HET RIJKSMUSEUM).

ze even goed naar Japan kunnen zenden, waar de Shogun en zijne rijksgrooten
ook de meest zonderlinge en anti-westersche opvattingen ten aanzien van de
schilderkunst hadden. In het D a g h - r e g i s t e r van het kasteel Batavia vindt men
de aanteekening:
‘De groote schilderye des seeslags van Gibraltar door den admiraal Heemskerck
gedaan wert van daer (Gamron) als by syn Maj. van Percia in geen achtingh,
herwaerts gesonden, alsoo syn Maj. geene schildryen als die tot luxurie strecken
aengenaem syn, gelyck Sr. Adriaen van Oostende, gewesen opperhoofd aldaer,
hier breeder verhaelt heeft’.
Gedurende zijn verblijf in het rijk van den Sjah bezocht de Jongh herhaaldelijk
Ormus, Shiraz, Ispahan en andere plaatsen; en de opdrachten, welke hij uit Batavia
ontving, betroffen niet altijd de zaken van handel en scheepvaart. Zoo zond men
hem eens een lijst van kruiden en planten, met de perzische namen daarbij gevoegd,
welke hij in Perzië en elders moest laten opzoeken en naar Europa zenden. Prof.
Gool of Golius had dit verzoek tot bewindhebbers der Comp. op het Oostindische
Huis te Amsterdam gericht, en deze hadden daarover naar Batavia geschreven.
Een andere opdracht, welke echter van de indische regeering zelve uitging, luidde:
‘Wyders zend ons alle zeldzame dieren en gevogelte, voornamelijk Perzische
Veldhoenders, Patryzen en Faysanten, de ruimte voor Japan daar zij bijzonder
aangenaam zijn. Ruige Katten (Angora-katten) kale Cyperze honden, Valken voor
Ceylon en wat dies meer raars ontmoeten zult, zal ons aangenaam wezen te
ontfangen’.
Zeker kon de regeering te Batavia zulke vreemde dieren wel gebruiken om
daarmee den grilligen smaak van de oostersche potentaten te bevredigen, met
welke zij in handelsrelatie stond. Als c a p t a t i o b e n e v o l e n t i a e brachten zulke
levende ge-
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GEZICHT OF DE STAD SURATTE.

schenken allicht hun geld weer op. Maar dat zulke bijdragen van de opperhoofden
der overzeesche kantoren ook wel voor ‘eigen gebruik’ bestemd waren, bewees het
voorbeeld van den gouverneur generaal Adriaan Valkenier, die in zijn ‘thuyn’ of
hofstede eene collectie sier- en zangvogels bijeen had, welke inderdaad van oost
en west naar Batavia waren gevoerd, en waarvan het aantal door den schrijver
Heydt op ongeveer drieduizend stuks geschat werd.
Een onaangenaam geval overkwam de Jongh in 1643, toen hij zijn ambt tijdelijk
had overgedragen aan Karel Constant en met het schip d e P a e u w van Gamron
vertrokken was. De lading bestond voornamelijk uit balen ruwe zijde; voorts uit
paarden, gedroogde vruchten, huiden, enz. tot een gezamenlijke waarde van ruim
f 435.000. Het schip werd door stormweer genoodzaakt om te Goa, het hoofdkwartier
van den portugeeschen handelsconcurrent, binnen te loopen. Hier gaf de
onderkoning aanstonds last om beslag op het vaartuig te leggen, ondanks dat
destijds de gestadige vijandelijkheden tusschen beide zeevarende volken door een
tienjarig bestand onderbroken waren. De Jongh en vier scheepsofficieren werden
in een Karmelieter klooster gehuisvest, roer en zeilen van het schip genomen, de
ruimen gesloten en het scheepsvolk in ‘beleefde detentie’ gehouden. Na langdurige
onderhandelingen, en nadat eene aanzienlijke percentage van de hollandsche
schepelingen aan de heerschende ziekten bezweken was, werden de Jongh en de
zijnen eindelijk door een hollandsch eskader ontzet. Een half jaar ongeveer hadden
zij in de portugeesche gevangenschap doorgebracht, en al dien tijd in hun eigen
onderhoud moeten voorzien.
Toen hij na de beëindiging van deze reis
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van Bontekoe in 1645 zijne functies op Gamron had hervat, en Constant naar Batavia
was teruggekeerd, bouwde de Jongh aan deze vreemde kust een nieuw logegebouw,
waaraan hij den eigenaardigen naam van h e t G e m a c k gaf - en dat in eene
plaats welke zooveel ongemak veroorzaakte! Zelfs het drinkwater was er schaarsch
en slecht, het klimaat verderfelijk, het bestuur despotisch. In 1643 had hij reeds
zijne ‘verlossing’ gevraagd, maar het duurde tot 1647 alvorens men Nicolaas
Verburgh als zijn opvolger zond. Hij vertrok toen naar Batavia, en het schijnt dat
hem daar zijne benoeming gewerd tot raad extraordinair van Ned. Indië; eene
benoeming welke steeds uitging van Heeren Meesters in het vaderland. Die
bevordering kwam als 't ware op de valreep, want de Jongh was voornemens zijne
indische loopbaan als afgesloten te beschouwen en naar 't vaderland terug te keeren.
Hij was nu een goede vijftiger, hij was ongehuwd en had den honig in de korf;
waarom zou hij langer de risico's van een verblijf in Indië loopen!
Anthonie van Diemen was nu gestorven, en begraven in dezelfde Hollandsche
of Kruiskerk ten jare 1640 door hem gesticht. Zijn opvolger was Cornelis v.d. Lyn,
evenals de Jongh een Alkmaarder jongen. In 1627 was hij als assistent te Batavia
aangekomen, had er gelukkig gediend zoodat hij tien jaren later reeds zitting had
in den Raad van Indië, en was bij van Diemens overlijden in 1645 door dat hooge
college als diens opvolger aangewezen; eene verkiezing welke sedert door
bewindhebbers bekrachtigd werd. Anders dan de Jongh had hij

CORNELIS VAN DER LIJN.

niet op de zg. ‘buitencomptoiren’ van het wijde handelsgebied der Comp. behoeven
te zwerven, maar was steeds ter hoofdplaats (Batavia) gebleven en daar in 1630
gehuwd met Levyntje Polet. Later zouden deze twee stadgenooten elkander
terugvinden in hun beider geboorteplaats en daar onder de aanzienlijkste notabelen
gerekend worden; te meer dewijl v.d. Lyn het openbare leven nog niet vaarwel had
gezegd en in 1668 burgemeester van Alkmaar was.
In het laatst van 1647 werd aan de Jongh het kommando toevertrouwd over de
Indische retourvloot van twaalf rijkgeladen schepen, bestemd naar 't vaderland. Zijn
lastbrief als zoodanig, door den gouverneur-generaal C.v.d. Lijn uitgevaardigd en
op perkament geschreven, bevindt zich nog in het museum te Alkmaar; evenals
eene afbeelding van die vloot. Het stuk is van de hand eens onbekenden meesters,
geschilderd in den trant van H.C. Vroom. De waarde van de lading dier retourvloot
bedroeg ruim 2 millioen. In het D a g h r e g i s t e r werd van dit vertrek melding
gemaakt als volgt:
‘4 Jan. 1648. In den morgenstond is d'Ed. Hr. Gouverneur Generael;
g'accompagneert met eenige der heeren Raaden van India, naer de reede gevaeren
omme de gereet liggende retourvlote bestaende in 12 schepen nae ons lieve
vaderlandt te depescheren, mitsgaders den E. Wollebrant Geleynsen de jonge,
extraordinary raadt van India ende jongst gewesen praesident in Persia, tot
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commandeur derselve te autoriseren, sulcxs op het admiraelschip den Walvis met
publycke lecture van sijn E. com-
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missie behoorlijk g'effectueert wesende, is de vloote vorders in den naem des Heeren
onder seyl gegaen, zijnde de schepen gesamentlyck wel gemant (bemand) nae
behooren voor den tyt van 10 maenden gevictuallieert, enz’.
Bij aankomst aan de Kaap, de gewone ‘halfwegstatie’ voor de schepen der Comp.
zoowel voor kalfatering als voor approviandeering, werden daar de goederen
ingeladen afkomstig uit het verongelukte schip H a e r l e m . Op de verdere reis deed
men nog het eiland St. Helena aan, voor drinkwater en verversching voor de zieken.
Van de 1566

GEZICHT OP BATAVIA TEN TIJDE VAN C. VAN DER LIJN.

personen, welke zich bij het vertrek van Batavia op de vloot bevonden, waren er
toen reeds 60 overleden, terwijl zich nog 77 zieken aan boord der schepen bevonden.
Tijdens het verblijf aldaar werden door de Jongh verscheidene vruchtboomen geplant
en tuinzaden uitgezaaid, waarvan eene acte werd opgemaakt die in de kerk aldaar
werd gedeponeerd. Weinig dacht hij toen voorzeker dat hij hier zaden in den grond
legde welke eenmaal, tot boomen opgewassen, aan den Britschen meester van het
eiland ten goede zouden komen.
De admiraal van één reis bracht de schepen behouden in 't vaderland, en, gelijk
veelal geschiedde met de admiraals van retourvloten wanneer zij de schatten van
het Oosten veilig in de haven hadden gebracht, werd ook hij begiftigd met een
gouden eereketen en nog eene ‘vereeringhe’ van f 600. Vermoedelijk ontbrak aan
dien keten ook de medaille niet; daarmee toch prijkt zijn portret door C.v. Everdingen,
terwijl de gedenkpenning zelf ten slotte terecht kwam in 's Rijks penningkabinet te
's Gravenhage. De eene zijde daarvan vertoonde eene afbeelding der retourvloot
met het wapen der O.I. Compagnie; op de andere zijde las men dit kunstelooze
vers:
In 't Vreede jaer belant
Dees Vloot door Wollebraut
Van Oost-Indies ryeke Cust
In 't Lieve Vaderlant.

Ofschoon eerst 54 jaren oud meende de Jongh bij zijn definitieven terugkeer in
Nederland, dat het ambtelooze leven hem het best voegen zou. (Een ieder moet
zijn gezondheid kennen, zei Berendje van Bicht). Alleen als weesmeester en regent
van hetzelfde weeshuis, waar zijn onrijpe wilskracht hem vroeger te machtig was
geworden,
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zou hij sedert nog deelnemen aan het openbare leven. Hij kocht zich een huis te
Alkmaar, voorts een pleiziertuin van ongeveer 80 roeden in den zg. Klappolder
buiten de Kennemerpoort, en eindelijk nog een hofstede met boomgaard, plantsoen
en landerijen in den Heer Hugowaard, bekend onder den naam van het
Hasselaarshuis en Bosch. Daarbij liet hij 't niet; hij werd ook eigenaar van landerijen
in de Bergermeer, van akkers onder Zuidscharwoude en huizen in Alkmaar. De
voormalige weesjongen hield nu koets en paarden en leefde op een ruimen voet,
gelijk hij dat in Indië gewend was geweest. Tot zijne dagelijksche vrienden behoorde,
behalve zijn gemachtigde de notaris Baert, ook zijn vroegere superieur de
oud-landvoogd v.d. Lijn, die ongeveer vier jaren na hem uit Indië was teruggekeerd,
eveneens als admiraal eener retourvloot, en door Heeren Meesters begiftigd met
eene som van f 2000. Na 't overlijden zijner eerste vrouw hertrouwde hij met Geertruid
van Nierop; een zoon uit dit tweede huwelijk, Anthony Cornelisz v.d. Lijn, was raad
in de vroedschap der stad Alkmaar, en stierf daar in 1698. De vader in 1679.
Doch hoeveel de Jongh in zijn ‘vaderlijke stad’ zich ook aanschafte, geen vrouw.
Onder de over hem bestaande bronnen is er geen, die van een huwelijk melding
maakt. Mevr. Bosboom-Toussaint stelt het in hare novelle voor als zou er eene
J u g e n d l i e b e bestaan hebben tusschen den weesjongen Wollebrand en Anna,
de dochter van den lakenwever Pieter Jochems en aan de familie de Jongh verwant.
Doch de vrijmoedigheid der romanschrijfster strekt zich niet zóó ver uit dat zij den
gerepatrieerden dienaar der O.I. Compagnie, uit Perzië teruggekeerd, die teedere
betrekking laat hervatten, en door een huwelijk bevestigen. Aan het slot van haar
verhaal laat zij dien afgebroken draad voorzichtiglijk glippen.
Wollebrand Geleynsz. de Jongh zag kans om ook als vrijgezel een genoegelijk
leven te leiden, en er oud bij te worden. Eerst in Jan. 1674 kwam hij als tachtiger in
zijn geboortestad te overlijden.
Zijn uitvaart was die van een aanzienlijk persoon; de begrafeniskosten bedroegen
ruim f 2461. Opmerkelijk was op die rekening een post van f 45 ‘aan 150 fijne koeken
voor de weezen’, en een andere van ruim f 135 aan wijnkooper en banketbakker
voor leveranties ten behoeve van den rouwmaaltijd. 't Was als wilde men de
deelnemers aan de begrafenis na den terugkeer weer opmonteren en hen met die
fijne koeken en een fijn merk uit den wijnkelder eens ‘extra regaleeren’. Een derde
post op de nota betrof de zilveren gedachtenislepels, waarvan er een met wapen
en opschrift aan iederen drager van het ‘waerde lyck’ werd uitgereikt.
Dit laatste werd begraven in de Groote of St. Laurenskerk onder een fraaie zerk,
waarop zijn naam, zijn wapen en zijne titels werden uitgebeiteld. Als een der
executeuren van zijn testament was door den overledene aangewezen Cornelis
v.d. Lyn, wien hij tot een gedachtenis vermaakte ‘een swart geamailjeerde Diamant
rinck, wesende een blocksteen, nieulings geset’. De wedergade daarvan had de
testateur zelf aan den vinger gehad.
Hij had ook in zijn testament bedacht de familie van zijn overleden broeder Jochem,
die indertijd te samen met hem in het weeshuis was geplaatst. Terwijl de oudere
broeder in Perzië fortuin maakte, was de jongere in Alkmaar, en ‘gros Jean comme
devant’ gebleven. Hij was sedert met een meisje uit den geringen stand gehuwd,
en had zich en zijn gezin onderhouden met het ambacht, dat hij in het weeshuis
had geleerd. Voor deze neven en nichten had de erflater als bedachtzaam man de
bepaling gemaakt, dat zij de executeuren niet aan boord mochten komen met vragen
naar den inventaris en de bijzonderheden der nalatenschap. M.a.w. zij behoefden
niet te weten hoe rijk de oom uit de Oost wel geweest was. Hij stelde het hun
toebeschikte deel onder controle omdat hij wel voorzag dat zijn broersfamilie, gelijk
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hij zelf uit den kleinen burgerstand voortgekomen, de waarde van het geld niet zou
kennen, noch daarvan een gepast gebruik zou weten te maken. Voorts, gelijk hij
het zelf beschreven had, ‘opdat door hare cleyne kennisse of verkeerde interpretatie
geen onlust in myn sterfhuys en werde veroorsaeckt’.
Daarom wilde hij zijne nabestaanden echter wel voorthelpen; hij had o.a. de
bepaling

INDISCHE RETOURVLOOT, ONDER KOMMANDO VAN WOULLEBRAND GELEIJNSZ. DE JONGH.
(SCHILDERIJ IN HET MUSEUM TE ALKMAAR) FOTO C. VAN DER AA.

gemaakt dat, zoo een der kinderen van zijn neef in de theologie mocht willen
studeeren, dit geschieden kon ten laste van den boedel. Voorts legateerde hij aan
de kinderen zijns broeders, twee zoons en twee dochters, en aan hunne
nakomelingen verschillende lijfrenten, vaste goederen, scheepsaandeelen,
kleedingstukken, huisraad, enz. Geldelijke voordeelen met eenige preciosa en
lijfgoederen werden toegewezen aan de executeurs van zijne nalatenschap; onder
de laatsten een ‘goude-lakens wambuys met een fluweele broeck, een diamante
roosringh, drie neusdoecken met silverdraet, een gestickte wiegdeken’ (een
opmerkelijk inventarisstuk bij een vrijgezel!) en meerdere artikelen welke thans
waarde zouden bezitten voor een oudheidkundig museum.
De hoofdsom der nalatenschap werd door den erflater toegewezen, te verdeden
na een tijdsverloop van 150 jaren, aan het weeshuis waar hij was opgevoed, aan
de kerk welke zijn stoffelijk overschot bewaarde, en aan de diaconie, ieder voor één
achtste gedeelte. De overige vijf achtsten kwamen aan de nakomelingen van zijn
broeder Jochem, waarvan er in 1824, toen de verdeeling geschiedde, 23 in leven
waren.
Terwijl bij andere nalatenschappen het kapitaal in zulke omstandigheden veelal
aan zienlijk aangroeide door de uitzetting van interest op interest, had bij deze
nalaten-
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schap juist het omgekeerde plaats. Nl. doordien reeds weinige jaren na de Jongh's
overlijden door de Staten van Holland de 100ste en 200ste penning als belasting
op de rente der obligatiën gelegd werd; voorts door sterfte onder het vee, waardoor
de hofsteden van den testateur zeer benadeeld werden, door de gedwongen
geldleening van het jaar 1795, het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid (toen zoowat
alles gedwongen was) en eindelijk door Napoleons tierceering van de Nederlandsche
staatsschuld. Daardoor bleef er van de eenmaal aanzienlijke nalatenschap bij de
eindrekening slechts een kapitaal van f 18.314 over, waarvan het weeshuis voor
zijn aandeel f 2092 bekwam. Gewis een schralere bate dan hetgeen een andere
c i - d e v a n t weesjongen, Jacobus Martinus Baljee, bij zijn overlijden als raad van
Indië aan het weeshuis te Leeuwarden naliet, nl. ongeveer f 190.000.
Omtrent de Jongh's karakter wordt eene ongunstige getuigenis afgelegd door
den franschen reiziger Tavernier, die hem wreedheid en willekeur ten laste legt.
Ten bewijze daarvan wordt het geval aangehaald van een jongen Zwitser, zekeren
Sautunas, die ter zake van ‘feytelycke gewelden’, maar uit tegenweer begaan, door
de Jongh als voorzitter van een scheepskrijgsraad ter dood werd veroordeeld. Door
de bedreigingen van andere Europeanen, welke voor den gevonniste in de bres
sprongen, werd de Jongh er toe gebracht hem genoegzaam te pardonneeren, doch
hij kwam die belofte slechts in zoover na dat hij Sautunas driemaal liet kielhalen.
De patient bracht er het leven af, maar behield als gevolg van deze executie jaren
lang eene halfzijdige verlamming.
Deze aanklacht zou geloofwaardiger geweest zijn, ware ze uit een andere pen
gevloeid dan die van Jean Baptiste Tavernier. Reeds v. Kampen stelde dezen auteur
ten toon als een van de onbetrouwbaarste onder de indische kroniekschrijvers; en
zijne ‘Histoire de la conduite des Hollandois en Asie’, eene doorloopende acte van
beschuldiging tegen de O.I. Compagnie en hare dienaren, zou op tal van punten
gewraakt worden door Quellenburg's ‘Refutatie’.
Hoe weinig er ook bekend is over het bijzondere leven van dezen ‘directeur van
Persia’, eerder mag men gelooven dat Wollebrand Geleynsz. de Jongh noch de
rechtvaardige Nathanaël was, aan wien mevr. Bosboom-Toussaint ons wil doen
gelooven, noch de halve barbaar dien Tavernier ons schildert; dat hij verdiende ‘ni
eet excès d'honneur ni cette indignité.
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Boegineesche bergkampong,
door J.G. Sinia.
Na een uur van heftig zwoegen in een laaienden zonnebrand, welks, ondanks het
vroege morgenuur, toch al groote hitte maar

BERGKAMPONG OP CELFBES.

al te gretig door de geelgeschroeide en verdorde alang-alang werd opgezogen,
langs een voetpad, dat nauwelijks zoo mocht heeten, vol puntig berggruis, tegen
een onmogelijk steile berghelling, was dan eindelijk de top bereikt, zaten wij nu allen
te genieten van het prachtige, met zooveel inspanning verkregen uitzicht en de
traditioneele sigaret, die immer na een moeilijke klouterpartij werd opgestoken, wier
brandtijd ook immer de lengte aangaf der korte, doch welverdiende rust. Gedurende
dezen geheelen tocht naar boven, die schijnbaar oneindig en een ware lijdenstocht
geweest was, had bijna geen ander geluid de doodsche stilte verbroken, dan het
kort amechtig hijgen van mijn door en door vermoeid troepje, waarvan de ransels,
bezwaard met eene hoeveelheid levensmiddelen, die in de behoeften der eerste
drie dagen moest voorzien, dubbel zwaar drukten en de zoo hoog noodige vrijheid
der ademhaling bij deze moeilijke bergbestijging, in niet geringe mate belemmerden.
Maar nu was alles voor het oogenblik
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geleden en vergeten, openbaarde zich weer dadelijk de vroolijke aard mijner
Soendaneesche krijgsmakkers en flitsten de kwinkslagen over en weer, waaraan
zelfs de zwakken en wankelmoedigen, die ik nog zoo even, deels door goede
woorden, deels door bedreigingen, had moeten opmonteren en tot meerdere
krachtsinspanning had moeten aanvuren, van harte deelnamen. Toch was dit nog
maar een begin geweest, meerdere en wellicht nog zwaardere krachtproeven zouden
dezen dag van ons gevergd worden en ons doel voor heden, een kleine kampong,
lag nog ver, heel ver weg, achter de met zwaar woud bedekte hoogere bergkammen,
die daar, waar zij niet verborgen waren achter het bollend grijs van een eenzaam
voortzeilende wolk, donker zich afplekten tegen het lichte blauw van den hemel.
Blikte ik terug over den reeds afgelegden weg, dan openbaarde zich een
eigenaardig schouwspel: Aan mijne voeten schijnbaar lag nu het bivak, dat wij enkele
uren te voren verlaten hadden. Duidelijk zag ik mijn eigen bamboe-huisje met zijn,
in het zonlicht fel oplichtend dak van alang-alang, duidelijk de barakken der soldaten;
't scheen wel of wij nog slechts een half uur gaans daarvan verwijderd waren en
toch wist ik maar al te goed, dat ik bij een terugkeer, ondanks de daling, stellig nog
wel een tweetal uren zou noodig hebben om het te bereiken.
Van het lagere heuvelland was geen spoor meer te bekennen, 't was als
geabsorbeerd door eene onmetelijke grijsgroene vlakte, die zich nu voor mij uitstrekte
tot daar, waar heel in de verte, de trotsche koepels en spitsen van het
Latimodjonggebergte zich ver boven de wolken verhieven. In een iets donkerder
groen teekenden zich de talrijke kampongs af, als reusachtige inktkladden op een
even reusachtig stuk vloeipapier en daar tusschendoor, grillig in hare ontelbare
kronkelingen, slingerden zich, als smalle linten in dof zilver, de rivieren, terwijl in het
midden dezer vlakte, twee ronde spiegels gelijk, de meren van Tempé en Sidenreng,
waarboven als een ijl blauw waas nog de ochtendnevels hingen, flauwtjes blikkerden
in het helle morgenlicht.
Evenwel, lang kon ik mij niet verlustigen in dit schouwspel: een sigaret is spoedig
opgerookt, bovendien was de weg nog lang en is de tropische dag betrekkelijk kort,
dus werd spoedig weer opgebroken.
Als de zon achter de bergtoppen verdwenen was, reeds de dalen in duister
verzonken lagen, doorschalde plots woedend hondengeblaf het stille sombere woud,
waardoor wij, ik weet niet meer voor den hoeveelsten maal op dezen geheelen
langen dag, in doffe berusting opwaarts zwoegden. Toen gleed even een glimp van
genoegen over de vermoeide trekken mijner soldaten. Eenige minuten daarna
hadden wij ons doel bereikt.
Daar was alles blijkbaar reeds op onzen komst voorbereid: Onder de huizen was
een druk beweeg van vrouwtjes, die gedachtig de strenge orders, welke de
‘kompenie’ omtrent het handhaven der reinheid in de kampongs had uitgevaardigd,
gewapend met een stuk hout of bamboe, wanhopige pogingen in het werk stelden
om het vuil van maanden bij elkaar te rakelen; in de huizen, door venstertjes en
reten in de bamboezen omwanding, gluurden tal van donkere schitterende oogen,
half angstig, half nieuwsgierig, naar het kleine troepje vertegenwoordigers van het
Nederlandsche gezag en het hoofd van den kampong, een blauw serge jasje aan
met groen uitgeslagen koperen knoopen, dat hem blijkbaar te nauw was, in de eene
hand zijn ‘songko’ (een soort kalotje uit de nerven van het lontarblad gevlochten)
in de andere een tweetal klappers, kwam mij, het bovenlijf deemoedig gebogen,
haastig tegemoet.
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Zoo was deze tocht, zoo waren vele tochten, die ik daar ginds maakte, gedurende
het tweetal jaren, dat ik op Zuid-Celebes doorbracht. Nu, wanneer ik dit alles nog
eens overpeins, in gedachten weer ronddwaal
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over de stille bergen van het Boegineesche land, kon, ondanks de vele ontberingen,
die daar mijn deel waren, de vaak bovenmenschelijke inspanning, welke van mijne
krachten gevergd werd, een hevig verlangen naar dat harde, maar door zijn rijkdom
aan afwisseling, zijn heerlijke vrijheid toch zoo aantrekkelijk patrouilleleven mij
aangrijpen; dan hindert mij dubbel het emotieloos bekrompen sleurleven binnen de
enge grenzen van een Brabantsch provinciestadje en vooral, wanneer dagen lang,
zooals nu in ons gezegend voorjaar, een woeste stormwind door grauwe zonlooze
luchten giert en felle regenvlagen naar omlaag striemt, zoodat het wordt al modder
en plas daar buiten op de wegen. Op zulke dagen verwijlen mijne gedachten liet
liefst daar ginder in het zondoorgloeideland, waar niet is het somber trieste van
druilige dagen in wintertijd, waar de scheppende natuur immer schittert in de volle
overweldigende grootheid harer matelooze krachten.
Nu zie ik weer duidelijk voor mij den kleinen bergkampong met zijn wrakke
opgelapte huisjes, als een troepje moede afgeleefde zwervers, bijeenschurkend op
de smalle ruimte van don bergrug, met er omheen het beschermend muurtje van
rotsblokken dat, sinds de ‘kompenie’ in deze landen orde en regelmaat vestigde,
verwaarloosd, in vrij vervallen toestand verkeert.
Vuil is het in den kampong, onzeggelijk vuil. Onder de huizen, tusschen de wankele
half vergane steunpalen, te midden van

niet te definieeren, met groen schimmel bedekte plassen, liggen de geheel of
gedeeltelijk vergane resten van plantaardig of dierlijk afval tot walgelijke kwalijk
riekende heuveltjes opgehoopt. In de huizen is het al niet minder: de wanden zijn
zwart berookt en overdekt met spinrag, dat zelf bijna onzichtbaar door de dikke laag
stof, die er op rust, zwaar uithangt of, reeds bezweken onder dien druk, in lange
zwarte slierten wappert op den tocht; de uit smalle, op eenigen afstand naast elkáár
gelegde bamboereepen bestaande vloer, die ijzingwekkend doorbuigt en knerpt bij
iederen tred, is grijs besmeurd met het slijk der bergen, met hier en daar fel rood
oplichtend, lijk versche bloedspatten, de vlekken van sirihspeeksel. Vunzige,
gedeeltelijk in flarden gereten lappen, die oorspronkelijk wit, nu geen bepaalde kleur
meer hebben, schutten de gedeelten af, waar op gore, halfvergane matten, krioelend
van het walgelijkst ongedierte, het gezin zich ter ruste begeeft. In den vuurhaard,
een uit ruwbekapte balken saamgestelden en met zand gevulden rechthoek,
schimmert tusschen eenige steenen een vuurtje van vochtig hout, welks stekende
scherpe rook als een blauwe walm het geheele schemerdonker inwendige der
woning vult. Kakelende en vechtlustige kippen dragen er het hare toe bij om den
staat van vervuiling, waarin alles verkeert, tot den hoogst mogelijken graad van
onreinheid op te voeren.
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Daar behoort waarlijk eenige moed toe om voor de eerste maal zijn nachtkwartier
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in een dergelijke woning op te slaan, ook al hebben ruwe soldatenhanden, zoo goed
en zoo kwaad als dit gaat, met behulp van primitieve reinigingsmiddelen een gedeelte
in eenigszins toonbaren toestand gebracht. Op den duur went men er aan, zooals
men in het leven aan zooveel onaangenaamheden went; alleen het ongedierte blijft
steeds een groote hindernis die moeilijk te verdragen valt.
In de vlakte, waar prachtig geïrrigeerde rijstvelden zich tot in de eindelooze verten
uitstrekken, uit den aard der zaak dus meerdere welvaart heerscht dan op de bergen,
waar ‘ladangs’ en tuinen nauw in de behoeften der bevolking kunnen voorzien en
deze door het winnen van suiker uit het sap van den arèn-palm slechts een schrale
verdienste trekt, daar verkeeren de huizen, als onmiddellijk gevolg dier meerdere
welvaart, in eenigszins minder vuilen toestand, waartoe echter ook niet weinig
bijdraagt het in deze streken gemakkelijker doordringen der beschaving. Maar toch
nog bestaat dan die mindere vuilheid meer in schijn dan in wezen: zelfs in de
woningen der vorsten blijft men niet gespaard voor het ongedierte en vieze
besmettelijke huidziekten komen onder de ‘Hoofden’ evenzeer voor als onder de
minder door het lot bedeelden. Wordt dan in het algemeen zeer weinig zorg besteed
aan het reinhouden der woning, wat betreft versiering wordt zij eveneens zeer
stiefmoederlijk behandeld en dit laatste, oppervlakkig beschouwd, moeilijk te
begrijpen bij een volk zooals het Boegineesche, dat toch op het gebied van sierkunst
waarlijk op geen lage trap staat; (vroeger heb ik dit in dit tijdschrift al eens getracht
aan te toonen in een opstel over Boegineesch smeedwerk) is bij eenig logisch
nadenken gemakkelijk te verklaren. Past men n.l. eene versiering toe dan zal men,
en dit spreekt bijna vanzelf, in den regel daarvoor materiaal nemen, dat duurzaam
is, hetwelk dus de daaraan ten koste gelegden arbeid loont en zulk materiaal zou
in het onderhavige geval hout zijn. Evenwel komen de hiervoor aangewezen harde
houtsoorten weliswaar in het gebergte voor, doch het vervoer daarvan gaat, als een
gevolg der gebrekkige verkeersmiddelen, met zoovele bezwaren gepaard, dat van
toepassing op eenigszins ruime schaal bij den huizenbouw geen sprake kan zijn
en zoo ziet men allerwege het weinig duurzaam en dus voor versiering minder in
aanmerking komend, doch vlug en gemakkelijk te verwerken, bamboe gebruiken.
Onder de veel voorkomende versieringen vallen die, welke voor- en achternok
van het dak bekronen, het meest in het oog. Het zijn in de meeste gevallen schuin
opwaarts uitstekende, vaak mooi gestyleerde, bladmotieven. Men heeft wel eens
gemeend, dat deze versiering geïnspireerd is geworden door den vorm van den
haan, welk beest bij de Boegineezen, dolle liefhebbers als zij zijn van
hanengevechten, hoog in aanzien staat. De versiering van den voornok zou dan
den kop, die van den achternok de staart voorstellen. Naar mijne meening is deze
veronderstelling echter onjuist; nimmer heb ik eenig motief ontdekt, dat aan den
vorm van dit beest ontleend zou kunnen zijn. Wel echter heb ik eens eene
nokversiering ontmoet, die bekroond was met de voorstelling van een haan en een
hennetje.
Een eigenaardigheid is, dat de nokken der vorstelijke woningen altijd met een
paar karbouwenhoorns versierd zijn, een versiersel, waarvan de mindere man geen
gebruik mag maken. Overigens wijken deze woningen nog in meerdere opzichten
af van die van het gewone volk. In de eerste plaats zijn zij ruimer, doch bovendien
is de keuken in een met het hoofdgebouw verbonden, afzonderlijk gebouwtje
ondergebracht en bezitten zij een soort van voorhuis met open wanden en voorzien
van zit- of ligbanken, waartoe een, door het veelvuldig gebruik meestal zeer glad
geworden, oprit van bamboe toegang geeft. Een dergelijken oprit treft men bij de
gewone kampongwoning
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ook nimmer aan. Evenwel zal men deze vorstenwoningen in het arme bergland te
vergeefs zoeken, waar voor de edele bezitters dezer verblijven, tot voor korten tijd
nog over het algemeen echte roofridders, niet veel te halen valt.
Keeren wij dus terug tot onzen bergkampong, die hier, omringd door de sombere
donkergroene wouden, die de steile hellingen der omringende toppen bedekken,
ligt als een banneling, wien alle verkeer met de overige wereld ontzegt is. En zoo
is het ook bijna. Slechts nu en dan, wanneer de rinkelende belletjes der patéké's
(vrachtpaardjes) van een karavaan met tabak of suiker de geheele ruimte vullen
met hun vroolijk geklingel, dan is het voor eenigen tijd gedaan met zijn dommelige
rust en hooren de bewoners weer iets van uit de wereld van gene zijde hunner
bergen. Overigens brengen slechts de gewone gebeurtenissen in het menschelijk
leven, zooals huwelijk, geboorte en dood, nu en dan storing in den dagelijkschen
rustigen gang van zaken en eigenaardig zijn dan dikwijls de gebruiken, die in deze
gevallen in acht genomen moeten worden. Zoo brengt men den doode niet langs
den gewonen uitgang van het huis naar buiten, doch zal men bij voorkeur een
gedeelte van den zijwand hiervoor afbreken, opdat de geest van den doode den
weg naar binnen niet meer zal kunnen terugvinden; zoo vindt men onder de woning,
waarin een kind geboren is, een bundeltje bezweringsformules op lontarblad,
zoomede als offer, een menschelijk figuurtje uit hetzelfde

OFFERS BIJ EENE GEBOORTE.

blad gevlochten, want de op Java zoo beruchte en door de kraamvrouwen gevreesde
geest, de Pontianak, maakt het hier de menschheid al even lastig.
Ja, wel vervullen die geesten een zeer grooten rol in het leven van dit volk, zooals
dit trouwens bij de meeste Oostersche volken het geval is en tracht men hen door
het plengen van talrijke offers te vriend te houden. Niet altijd gelukt dit echter, maar
in zulk een geval weet de Boeginees ook raad en tracht hij door het maken van een
vreeselijk kabaal den boozen demon te verdrijven. Bij sommige huizen steekt daartoe,
door een gat in den vloer, een bundel gespleten bamboe naar buiten, die, aan het
schudden gebracht, vreeselijk veel leven maakt. Ik zelf weet dit uit ondervinding,
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want toen ik eens van het nachtelijk duister gebruik wilde maken om een verdacht
personaadje op te lichten en ongelukkig het verkeerde huis omsingelde, dat als
eenige inwoonster een oude vrouw herbergde, werd ik met zoo'n oorverdoovend
leven van dit instrument, gepaard aan de bovendien verre van welluidende kreten
van het beangstigde vrouwtje, begroet, dat ik hals over kop met mijn patrouille moest
aftrekken, wilde ik niet voorkomen, dat mijn geheele onderneming mislukte. Zelden
zal iemand zoo'n volledig en spoedig succes met zijn geestenverdrijver gehad
hebben als deze vrouw, terwijl de eerste kennismaking met dit instrument mij, die
dien nacht weliswaar in zekeren zin voor boozen geest fungeerde, niet bijster
aangenaam was, doch gelukkig niet in mijn succes benadeelde.
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Zingen is het allerschoonste
door P. Otten.
Zingen is het schoon verlangen....
Zingen met de merelaren
Tot het vroege morgengloren;
Zingen met de blijde koren,
Die de blonde dag doet klaren
Al de lichte, zoom'ren uren,
Eer de zon ten einder tracht Zingen tot de verre vuren,
Die hun zeek're seinen branden
Door de al-eeuwig stille landen
Van den koelen, zilv'ren nacht Zingen met geheven handen;
Zingen, wijl ons biddende, oogen
Van den verren droom betogen Zingen is het schoon verlangen.
Zingen is het vreugdige offer
Aan dë ongeweten goden....
Zingen is het willig dragen
Naar de wijn-gewijde zoden
Al wat onze vroeg're dagen
Beurtlings blijde of droevig maakte,
Wat ons leven teeder taakte
En de tijd ons nam:
Zingen is het schoon verbranden
- O de zalige offeranden! Van de bloesem onzer harten.
Naar ons vreugden zoeter waren,
En te wranger onze smarten,
Zal de hemel rooder klaren:
Des te hooger stijg' de vlam.
Zingen is de groote rijkdom....
Al de schatten van de aarde,
En der wolken licht gewemel;
Al de starren aan den hemel,
Pralend in de nachte-gaarde,
Zijn als vruchten rijp te plukken,
Voor ons huiverend verrukken
Eigen en nabij Zingen is de gouden vrijheid....
Zingen is in dronken blijheid
Zweven door azuren luchten,
Onbereikbaar voor geruchten
Van de verre, lage straten,
Waar de drukke menschen leven Zingen is het eenzaam zweven,
Zonder lieven, zonder haten,
Godd'lijk en volkomen vrij. -
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Winterboom
door Hélène Swarth.
Bang beeft de boom, een armlijk zwart skelet,
In grauw van lucht en slijk van winterpad,
De hulplooze armen strekkende, of hij bad
Om lentevreugd na de ijzren winterwet.
Doch houdt die boom een bloei- en bladerschat
In de eigen kern besloten en hij redt
Van Noordewind, die 't moordend zwaard al wet,
De onzichtbre weelde, die zijn kern bevat.
Treur niet zoo droef, o boom gebenedijd!
Uw schamele armoe duurt maar kleenen tijd,
Dra kust April uw bloei de twijgen uit.
Wel honderd vogels lokt uw loofpaleis,
Die komen rusten van hun groote reis
En u doen leven als een lenteluit.
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De losser
Naar een overlevering uit ‘Die legende des Baäl-Schem’ van Martin
Buber, oververteld door Sam. Goudsmit.
Vroeg in den ochtend van Grooten Verzoendag ging de knaap aan zijn vaders hand
den boschweg af naar de Synagoge van den Baäl-Schem. Aan zijn hand, als een
kind, dat nauw' alleen kan loopen, nam zijn vader hem, nadat hij voor Gods wet
meerderjarig was geworden, dien dag met zich mede, uit angst, dat hij in zijn
gebrekkige domheid zou zondigen en het ongeluk van Gods wraak tarten over zijn
huis. De jongen was de geringste van allen, en dit was het eenige, dat hij met
zekerheid wist; want zijn dolende, loome geest was zoo achterlijk in het begrip der
wereldsche vernuftigheden, dat hij lezen noch schrijven had kunnen leeren. Als een
nietigheid, nauw' geduld, als een kleine, wiens verschijning altoos nog te veel scheen,
voelde hij zich gaan op den weg. De groote, vaste, veilig-leidende weg was gemaakt
door de machtige wereld ginds; aan haar moest hij altijd denken met ontzag en
ootmoedige dankbaarheid. Zij duldde zijn nietswaardigheid, de wereld; zij hield zijn
ziekelijke, zorgvragende, wankele onvolwordenheid beschermd. He was hem
verboden in een natuurlijke gehoudenheid, en hij had het zichzelven ook nimmer
waardig bevonden, zich de gelijke van den grooten menschenkring te rekenen, en
iets uit den strijd van zijn hart als een ding van nog zoozeer bescheiden waardij aan
hen op te dringen. Zonder spijt of verwondering had hij alle makkers van het dorp
van zich heen zien gaan, om handel of bedrijf te leeren en in den kring der
geëerbiedigden, der arbeidzame behendigen te worden opgenomen, terwijl hem
slechts, onder de zware zuchten van het besef eener groote schade, weinig stuks
kleinvee ter weiding en verzorging elken dag werd toegewezen. Hij leefde bij het
jonge vee in de weide of op den stal, en geen der menschen sprak hem toe dan
met wat speelsche woorden nu en dan uit voegzame meewarigheid. Hij vreesde de
menschen niet zoozeer als het verband van de wereld; want wie hem in de stilte
liefkoosde of vertrouwelijk toesprak, beklaagde hem, als hij met velen was.
Bang was hij voor de wereld, in haar strengen dwang van kerk en wet en zede.
Want zij had die machten gemaakt tot, een onverzoenlijk-vijandig monster, welks
wraakgierig-stootende hoornen hij nergens ontkomen kon. Hij had de
levenskunstigheid niet kunnen winnen, die vele grimmige dreigingen elken dag
opnieuw te eerbiedigen en te ontwijken; hij had niet kunnen leeren, het monster
zoozeer te vreezen, dat het de dwingeland zijner dagen werd.
De wereld zelve had alle leven gebonden aan de scherpe pinnen van voorschrift
en vorm, over heel het gebied van rede en droom verwarrend en benauwend
gestoken. De wereld zelve, dit alles met angstigen drift bewakend, verbracht haar
dagen in vrees en onrust. En wanneer hij, in de kleine, hevige daden van zijn
ongebonden gang, tegen de felle omheining stiet en zich wondde, werd hij bestraft
met het gebaar van beklag jegens den onvolkomen-gegroeide, geringgeschat als
de onreine redeloosheid van heiden of vee.
Slechts één ding was er in zijn leven, waaraan hij de nederig en schuw in zich
bewaarde bewogenheden toevertrouwde: Het was een speeltuig, dat hij immer bij
zich droeg, verborgen in een zak van zijn hesje. Een fluitje, uit het sterkste riet van
een slootkant door een in vroolijkheid goedhartigen knaap kunstig voor hem
gesneden, en dat hij behield als de eenige kostelijke teederheid, die de wereld hem
had geschonken. Hij bewaarde het als een zorgwekkenden rijkdom, want hij zou,
indien hij het verloren of gebroken had, nimmer een tweede hebben durven vragen.
En hij
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had het liefgekregen als een stuk van zijn lijf, als een nieuw lid, nadat hij er zich een
eigen muziek op had leeren spelen. Een eigen muziek van eigen ongekweekte
wijzen, een onnoozel spel van onwelluidendheden, ongedurige, valsche stooten,
hoog oploeiend als een heesch alarm, of diep grommend als vochtige grotgeluiden.
Want hij kende het gelid der tonen niet, en wie hem hoorde blazen, schold hem
spottend tot stilte, of schudde zijn hoofd en vluchtte voor zijn afschuwelijke muziek.
Doch het was het eenige, dat hij bezat, de mondopening, waarmee hij sprak tot de
ruimte, die zijn bevriendheid was; en hij zong er de bange vreugden en de stille
pijnen en den strijd van zijn hart mee uit, wanneer hij lag of liep in de weide, bij de
vertrouwelijke, zilte geur en bij de dartele jeugdsprongen en de kameraadschappelijke
verachtelijkheid der jonge kalveren en schapen, onder den grooten hemel van warme
zon en frissche wolken, tusschen de goede boomen en het zachte gras, waar het
leven eindeloos scheen van ruimte en lankmoedigheid.
Nieuw was de morgen op den boschweg, als een glinsterend-frisch, open,
nieuw-begonnen leven, waarin alle groots en gelukkigs zou kunnen gebeuren. Van
het zwaar, overrijp gebladerte der groote boomen dreef een sappige geur van
versch-gevallen regen, als een overstelpende weelde, die de zuivere zinnen scheen
te doen krimpen voor een groote uitzwelling die komen moest. Daarboven, langs
de afzooming van groen en van licht-grijze bergstreepen, wist hij gelukkigwijd den
hoogen, fijnen, doorzichtig-blauwen hemel. Een zachte, frissche wind voer door den
jongen gloed van de zon langs de lucht, in den ommegang van een gelukkigheden
fluisterenden bode, die een zuivere koelte bracht van verwachtingsvolle vreugde,
en de toppen der zwaar-groene boomen zachtsuizend deed schudden als in een
ontroerde verwondering om zoo machtige schoonheid van het leven.
De hand van den vader hield hem in bange zorgelijkheid genepen, en achter
diens grooten tred aan repte hij zijn kleine gestalte voort in onzekeren gang, dragend
onder zijn arm een der twee zakken, waarin bidkleed en gebedenboeken geborgen
waren. En schoon gelukkig van wijd-open verwachting, kwam hij vermoeid aan in
de stad; zonder woorden en als in een gevoellooze gewoonte, ontving hij het toornig
medelijden van zijn vader, toen hij een oogenblik rustte in de kleedkamer. Daar
werden de doodshemden over het lichaam geworpen, en de zware schoenen tegen
stoffen muilen gewisseld. Zoo, in de naakte overgave van het stervensgewaad, de
witte lijkmutsen op de hoofden, met het gebade lichaam dat van alle voedselgenot
sinds den vorigen zonsondergang rein was gebleven, alle zinnen gereed bewarend
voor de ontvangst der gewijde ontroeringen, traden zij de Synagoge in, waar de
ochtenddienst reeds was aangevangen. De knaap moest mee in zijn vaders bank
en naast hem blijven den ganschen dag, want de man vreesde ongeluk of schaamte
van zijn domheid, wanneer hij hem onbewaakt zou laten op de zitplaats der
jongelieden, wier gelijke hij nimmer worden kon. Hij had zijn bidkleed om schouders
en hoofd geslagen en het gebedenboek lag voor hem; doch hij kon den dienst niet
volgen, daar de lezing van weinig regels hem te zware arbeid was. Hij zag rond in
de Synagoge, met grooten bangen eerbied voor allen die daar stonden, oud en jong
meegeteld in de macht van den boetedaad. De strakke, zwarte en grauwe
aangezichten fronsten uit het reine wit der doodskleederen, onder de ros-gele warme
uitsiddering der hooge, witte kaarsen, die als zoovele ranke lichamen waren,
wegterend tot steeds groeiende vlampunten van omhoogbrandende ontroering. De
voorzanger op de Biemah-verhevenheid in het midden der Synagoge, stond gebogen
over zijn lezenaar, het hoofd geheel omhangen met zijn dun-wollen bidkleed; en hij
zong
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in bangen, somberen deemoed van de bovenmatigheid der zonden, en van de
ongeloofelijkheid der vergeving, slechts genade smeekend voor den boozen
overmoed van het menschenhart. In het midden stond hij, en hij was de bode voor
allen; hij ving hun ootmoed en klaagde ze met zacht-zwellende stem voor hen uit.
En allen vielen in bij elke ontvouwing en bij elk beroep, stortend het hartstochtelijk
ongeduld hunner instemming in de wijzer, de smartelijker, de zwaarder en moeizamer
stijging van zijn klagelijk gezang. En naast de Heilige Arke, waarin de wit-omkleede
wetsrollen stonden, zag de knaap den Rabbi, den Baäl-Schem, Meester van den
Naam Gods, als een menschelijke heiligheid. De aanblik van den Baäl-Schem
schokte in den knaap een gevoel van vreugdige beangstiging; want vreemd als hij
was aan alle wezenlijke godsbegrip, dacht hij zich den eenzamen Leider als van de
menschen het edelste en reinste, en er snakte een bang en bijna onbeschaamd
gedacht verlangen in hem, dat in den heiligen voorganger iets leven mocht van de
hevige pijnen en vreugden zijner eigen immer verborgen gehouden droomen. De
Baäl-Schem stond in zijn bank, donker en krachtig, met een zachte vriendelijking
rond zijn stil-hartstochtelijke beslotenheid. Gelukkig en sterk in zijn zekerheid, en
toch malsch en bloeiend van zijn groote liefde. Geëerbiedigd door de vrees der
kleinen die hem volgden, doch hun vijandige bevangenheid in den eigen ban der
verwarring niet overgaven. Bewonderend omstuwd door de kinderen eener
verouderde, verstarde dwingelandij, die een grootheid eerden, slechts door de
vertroebeling der verblindheid zich toegeëigend, onbegrepen en onbemind. De
Baäl-Schem stond hoog en recht en stil, zonder luiden uitroep of wild beweeg van
klagelijke smeeking; en hij zond met vasten blik zijn boete en zijn bidding omhoog,
en beheerschte de Synagoge. Hij stond er als een glanzende, groenende eik,
eenzaam en toch sterk en gelukkig van wil tusschen het kleine, kronkelige en
verwarde en schuwe gewas rondom hem, dat door de windvlagen van zijn angst
bewogen, stofwolken naar omhoog sloeg. Een machtig groeisel was hij, breed en
diep geplant in den grond van zijn menschelijkheid, zwaar en toch gemakkelijk
stijgend, den schaduw van zijn meewarige genegenheid spreidend over alle anderen,
en met de zwellende zuchtemacht van zijn gebladerte zijn ontroering van liefde en
van losprangende overreding den bevrienden hemel toeruischend.
De knaap bleef ernstig en stil en bevangen door een bange blijdschap in zijn
bankje staan. Hij kon slechts weinig zeggen; hij wist slechts den grooten en
algemeenen gang der dingen die gebeurden. En hij riep, nu en dan, onder de
opschrikkende aansporing van zijn vader, schuw en zonder sterke stemverheffing,
het ‘Amen’ mee, en het ‘Geloofd zij Hij en geloofd zij Zijn naam’, dat keerde bij elken
lofspreuk. Het eerste morgengebed was reeds geeindigd, en men was het
Bijgevoegde, het Moesafgebed voor den Grooten Verzoendag begonnen, met voor
de tweede maal de achttien hooggestemde lofspreuken, stil fluisterend gezegd met
de voeten tegeneen en gesloten oogen, en luid, met zang en toezang der gemeente,
door den Voorzanger herhaald. Het was reeds de vierde maal, dat zonde van
overtreding en alle booze geweld van misdaad en wederspannigheid gebiecht was,
en onder de voortschrijding van den dag van overgave begon reeds de hitte der
eerste vervoerdheid in de gekastijde lichamen te schroeien. In de zwaar-ombaarde
hoofden begonnen de donkere oogen aan te gloeien, en de hartstochtelijke stemmen
sloegen en schokten de wilde begeerte naar reinheid en rust voor de ongekende
ziel den voorzanger toe, die alles opnam en alles saamwrong, en alles opdroeg en
opzong met zijn smartelijk-beladen stem, over de Heilige Arke heen, het Onzichtbare
in. Voor de vierde maal reeds, met de langzaam naakt gerakende, vergeestelijkende
geluiden
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uit de leege lichamen gesleurd, brandde zich het volk de boete uit het bange hart,
en geeselde zich, met de uitroeping hunner verdorvenheid, tot onwaardigen voor
de genade, waarom zij smeekten. Vandaag zat God ten troon, richtend over dood
en leven. Het volk wist zijn ziedende onreinheid, en het vreesde Gods
rechtvaardig-vermeende wraak. Vandaag herdachten zij alle kwaad. Zij joegen het
stootend en priemend en pijnigend op uit hun in ongunstige zelfzucht sluimerige
herinnering. In dit oogenblik waarin zij zich in het vuur der loutering hadden
geworpen, zongen zij den lof van Gods heerlijkheid in stijgende aanbidding uit; zij
beukten de eigen kleinheid, en vernederden zich krimpend voor het vorschend
geweld van Zijn weifelloos-grijpenden blik.
‘Wij hebben ons schuldig gemaakt’, riepen zij, ‘wij hebben trouwe:oos gehandeld,
geroofd hebben wij en gelasterd. Wij hebben anderen verleid en tot goddeloosheid
gedreven. Wij hebben den moedwil gevierd, lage gewelddadigheid gepleegd; wij
hebben listige leugens verzonnen, en op den sluwen zijweg van ons leven gaven
wij slechten raad. Gelogen hebben wij, en met het goede en schoone in heeten
onrust gespot. Zelfzucht dreef ons op tot rauwe wederspannigheid; leegheid en
hebzucht vergiftigde ons met laster. In boos en onrijp streven waren wij oproerig;
ongerechtigheden, misdaden hebben wij niet gemeden. Beleedigd hebben wij in
onze armoede aan liefde; in den overmaat van ons kleine wanbegrip waren wij
hardnekkig. Zonder god of goddelijkheid hebben wij langen tijd geleefd, en ons hart
gevoed met het verderf der sloopende onverschilligheid. O, wij hebben
gruwelijkheden gedaan; wij hebben ons met de kracht eener schuldige bewustheid
weggedrongen van alle schoons, en anderen mede afgestoten.
Wij hadden Uwe geboden vergeten, en de goede rechten der goddelijke
menschelijkheid. En het is goed.... o, het is goed!.... dat het ons niet gebaat heeft!
Want Gij, o God, zijt gebleven. Gij doet rechtvaardig met ons in Uw vonnissing,
en alle boosheid is aan ons!’
Toen het kind de hartstochtelijke roepen hoorde, kennend en voelend de dracht
der korte volzinnen, die als zware, dooreenverstervende kreten waren, onmachtig
tot overreding en vermurwing, voelde het een killen angst in zijn borst. En het greep
den arm van zijn vader.
‘Vader!’ sprak hij met een door drijvenden nood gespannen gezicht: ‘Vader! ik
heb mijn fluitje bij mij.... en ik wil er op spelen!’
De vader schrok op. Zijn oogen stonden wijd.
‘Pas op!’ riep hij dreigend, met een snauw van beslissenden overmacht naar het
immer hinderlijke kind.
De knaap had de hand reeds naar zijn fluitje gestrekt. Maar hij zag den vader
voor zich, groot en sterk, en met ongeluk dreigend in den wilden opgeschrikten drift
van zijn oogen. De kop van den vader was groot, en baardig en grimmig; zijn lichaam
stond groot voor hem, en het kind voelde een benauwenden kneep in zijn binnenste,
en liet het fluitje terugglijden in zijn zak, en keerde zich en zweeg en zag met groote
oogen voor zich. De vader ook wendde zich weer af en vervolgde zijn uitroepen en
vergat den moeilijken knaap. Maar het zwellende en steeds feller en machtiger
stootende stemmengeweld der menigte prangde een steeds banger benauwenis
in zijn borst. Een zwaar leed ging om, grooter dan ooit op een der dagen van het
jaar; een leed dat angst was zelve, benauwenis zelve, een leed dat was de kreet
om bevrijding en reinheid, de wijde, hoog-opspuitende, alle luchten doordringende
kreet om het onevenaarbare geluk van de zuiverheid der gedachten. En de kreet
wist haar redding; zij loofde en zong naar den zetel, waar de natuurlijke glans dier
zuiverheid was. De kreet schreeuwde omhoog, doch zij brak los uit het diepste van
het eigen hart, naar het ver-
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wante hart aller menschelijke heerlijkheid en waarheid.
Het Moesaf-gebed was ten einde; het was reeds ver in den middag, de lichamen
waren reeds moe van onthouding en drift. Het volk werd zich al smartelijker bewust;
de rauw-roode wonden der ziel begonnen allengs naakt voor hen open te liggen.
Onder de afwenteling der drukking van het lichaam begon de ontbering van het hart
wondender te pijnen, en de toezang aan de eeuwige schoonheid Gods gedijde in
luister en moed. En toen, na de verstilling van het groote gefluister gedurende de
achttien lofgedichten, de voorzanger het Mincha-gebed aanhief, steeds gewijder,
steeds vaster en moediger opzingend in het naderen van het groote oogenblik, door
den hal der Synagoge, trok de knaap weer aan zijn vaders arm.
‘Vader!’ riep hij met bang-gespannen trekken in den nood van zijn begeeren, en
hij stampte met den voet op den grond: ‘Vader! laat mij toch het fluitje nemen. ik wil
er op spelen, Vader!’
‘Waar is het?’ vroeg de vader bang, want hij vreesde de uitbarsting van het kind.
En hij greep naar den zak van het hesje en lei de hand op het fluitje en hield het
omklemd, en liet het niet weer los. Hij keerde zich weer naar het gebed, doch zijn
oogen bleven langen tijd verwijd van schrik en verbolgenheid. Hij vervolgde zijn
zingen en roepen en heftig-bewogen uitvallen met het koor der gemeente, doch liet
zijn hand niet van den zak van den knaap.
Het Minchagebed verliep in stijgende ontroering. Het volk hield het vuil van zijn
kwaad, uit zijn hart gescheurd met den moed van den naakte die in het aangezicht
staat van den alles nemenden dood, op zijn handen den hemel toe. En het sprak
de onmacht van het booze uit; in een verheuging om de blijvende schoonheid,
slingerde het de onreinheid van zich als een onbevredigende nietigheid zonder
levenssap.
‘Wat zullen wij nog zeggen voor U’, zongen zij, ‘die Uw zetel hebt in den hoogen?
Waarmee zullen wij machteloos pogen U te misleiden, U die in den hemel verblijf
houdt? Gij toch weet alle verborgenheden, en alle reeds lang openbaar-geworden
dingen. De geheimen der wereld zijn U immers bekend, en de diep-verholen
gedachten van al wat leeft. Gij doorschouwt de schuilhoeken van het binnenste;
hart en nieren van alles liggen voor U open!’
Met de vuisten de borst bekloppend, riepen zij om vergiffenis, voor de laatste
maal alle boosheid uit het bewustzijn rijtend en oplezend onder de pijn der
bekentenis. Het was voor de zonden, die in onbewustheid en die in zwakheid, in
het klare besef van den daad bedreven waren; in het geheim der verborgenheid of
in de eenzaamheid der gedachte, en voor de oogen der onverschillige wereld. Uit
dwaling, in de ontoereikende kennis van Gods wetten; of in de zieke vreugde van
den moedwil, waarvoor velerlei offers gebracht hadden moeten worden. Over zulke,
die tijdens het bestaan van het rijk Israels gestraft geworden waren met veertig min
één bloedige geeselslagen. Of waarvoor in de tuchtwet, door Mozes ontvangen, de
straf van dood en uitroeiing is uitgesproken, steeniging, verbranding, onthoofding
of wurging.... Maar o, dat God moge kwijtschelden, in een bedenking en herinnering
aan de geweldige voorvaderen, die helden van voortbrenging, van teeling en
opstuwing van het ras, en in herinnering aller heerlijke dichters en strijders, die het
volk hadden aangevuurd en voorgezongen in den aanloop naar begrip en macht
en levensliefde. Mocht Hij toch verbeden worden door de gedachte aan Sion, waar
de natie als een machtige dichterhorde rond haar begeesterende hart van den
Tempel gelegerd geweest was, en den heeten gloed van haar levenshartstocht om
zich heen had gestraald, en de bezieling van haar vurig-opdrijvende menschelijke
godsgedachte over de wereld had uitgeroepen. Mocht het Hem welgevallig zijn, de
vloek van knechtschap en onteerende
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geringschatting te doen vervluchtigen en den tijd van grootheid en erkenning van
Zijn wereldbestuur te doen keeren! Zijn dienst in Sion te herstellen, en van daar uit
de glorie Zijner Eenigheid over gansch de wereld.....
‘.... Laat ons toch ingeschreven worden in het boek des levens, des vredes, des
zegens, der lichamelijke bevredigdheid, der vertroosting en der goede Goddelijke
besluiten! Wij en het gansche volk Israel! Tot een gelukkig zijn, tot vrede, vrede voor
onze belemmerende driften! Geloofd zijt Gij, die Uw volk Israel zegent met vrede!
Amen!
De Baäl-Schem bad: ‘.... en het gansche volk Israel.... en al wat menschelijken
adem heeft.... Amen!....’
De knaap stond stil, en voelde de klemmend-onderdrukkende hand van zijn vader
als een onduldbaar-onrechtvaardige weerhouding; en hij voelde zijn kreet in zich te
moeten bewaren, daar hij immers de wereld niet durfde naderen en weerstaan.
En het Neïla, het Slotgebed ving aan. Het kind voelde de bangheid aller harten,
en hoe de vreugde zich poogde los te maken, in een stijging en uitzwelling naar het
oogenblik der vervoering - en hij kon er niets van meedeelen. Het etmaal der
kastijding was reeds bijna vol, en in de leeg-geteerde lichamen geraakte de ziel
allengs vrij van allen troebelen weerstand der zinnen-verontrusting. De aangezichten
waren wit, de oogen gloeiden onder de bleeke voorhoofden. Het lichaam was
nauwelijks, het vleesch geraakte zonder stem of leven; en in het uur des oordeels
krampten de zielen van ootmoed en ontzag. De ziel van het volk was niet rein; zij
voelde de gebondenheid aan de afmattende laagte van een gansch jaar leven vol
verblindheid, en zij wiekte moeizaam op achter de zacht zich losmakende vreugde
van den voorzanger aan. Onder den vaart van den tijd naar het oogenblik der
beslissing jubelden de verzen slechts de grootheid en de heerlijkheid Gods, in een
ontzaglijke steigering, die de hemelhoogte poogde te winnen. Langzaam, rustiger
van gang luid omhoog zingend, rekten zich de harten op en hieven zich de lichamen
en de handen, om nog eenmaal de kleinheid van het vleesch te verkondigen
tegenover de heerlijkheid van het Doel.
Onze Vader, onze Koning.. wij hebben gezondigd!
Onze Vader, onze Koning.. wij hebben geen Koning buiten U!
Doe ons wel, om Uws namen wil!
Onze Vader, onze Koning.. laat ons niet ledig van U terugkeeren!
Doe het ter wille van degenen, die omgebracht werden voor Uw naam!
Doe het om hen, die op U bleven vertrouwen tot het bittere einde toe!
Om hen die in vuur en water verstikken, voor de heiliging Uwer grootheid.
Vader! Koning! Vergoed ons het bloed Uwer dienaren, dat vergoten werd!
Doe het om Uwentwil dan, en red ons, ter wille van Uw oneindige barmhartigheid!
Ter wille van Uw grooten, machtigen, eerbiedwekkenden naam, die over ons
uitgeroepen is!....’
De wit-omhulde lichamen lagen gebogen neer. Het volk werd als de in het eind
hoog-opvlammende, sidderende kaarsen; de lichamen kwijnden, en de zielen
brandden hun ontroering als een wankel-stijgende laaiing omhoog. Wit, nauw'
roerend, stond de Baäl-Schem gebogen op zijn plaats naast de Heilige Arke. Hij
blikte op; hij voelde hoe de zielen van het volk hem thans omgaven, en zich tegen
hem drongen, om in het uiterste oogenblik rein en hem gelijk te zijn, en hij sidderde
zijn geluk den hemel toe, van waar alle heil voor de wereld werd verwacht. Bevend,
met een groote verheffing van stem, zette de voorzanger de drie hoogste
Belijdenissen in, die slechts eens in het jaar, aan het slot van den Grooten
Verzoendag, luid-op werden gezongen. En het volk, de hoofden tot de monden toe
in het bidkleed gewikkeld, herhaalde ze, schallend,
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als in een donkeren, hoogen, zwaar zich van allen weerstand bevrijdenden jubel,
in het oogenblik van de ontmoeting der Goddelijkheid van aangezicht tot aangezicht:
‘Hoor, Israel.. de Eeuwige, onze God, is een Eenig, Eeuwig wezen!....’
Het mocht slechts eenmaal uitgeroepen worden: Hoor.. de Eeuwige is God.. het
Eeuwige is God.. Alleen het eeuwig-schoone, uitbrandend maar één enkel Doel, is
aanbiddenswaard!....
De voorzanger riep met door het bidkleed gedempte stem het tweede heilige
woord der groote Erkenning uit, en de menigte herautte het driemaal na, als een
verkondiging voor heel de wereld die de lucht deed trillen:
‘Geloofd zij de naam Zijner heerlijke regeering, immer en eeuwig!....’
In een langen, klimmenden vaart van trompettende stemmen zongen zij het uit:
‘Geloofd zij de naam van de heerlijke regeering der goddelijkheïd.. Geloofd zij de
oppermacht aller uitnemendste, volbloeide menschelijkheid.. Regeere slechts de
reinste schoonheid onzer voorstelling, van nu af tot in eeuwigheid, en over alle
menschen..!’
En weer verhief, nog eenmaal, de voorzanger zijn stem, en zong het laatste vers
der aanbidding:
‘De Eeuwige is de Eenige God!....’
En zij herhaalden het zeven maal, Langzaam, zichzelve ordenend tot een
bezwerende eenheid van roep: De Eeuwige is de Eenige God.. Wat eeuwig is alleen,
is in staat ons te regeeren.. Wat eeuwig is en het geluk voor alle menschen.. zij
God!.. De eeuwige, opperste menschelijkheid, de eeuwige, menschelijke goedheid
alleen is God!....’
De lucht trilde nog om de flikkerende kaarsen, van den machtigen doortocht dier
uitbundige verkondiging, die was als een onbegrensde erkenning en een overgave
in het laatste oogenblik van den gerechtsdag, eer men van God scheiden en alle
veiligheid van leven en geluk in Zijn wikkende handen zou achterlaten. In de harten
bleef slechts de verheffing van den ootmoed; en het volk legde zijn trouw en zijn
liefde en allen hartstocht naar vervoering en aanbidding voor den Allerhoogste, voor
de allerhoogste schoonheid van het leven neer. Toen greep de schoufor-blazer de
bazuin, en wendde zich en hief ze. Een zware stilte perste zich tegen de wanden
van de Synagoge. Het was als een inademing van kracht, om mee op te drijven, en
de opperste uitjuiching mee omhoog te stooten. De knaap stond wit in zijn bankje,
en wachtte, en wachtte ademloos; de druk van het leed was niet meer in hem, hij
voelde den aanzet van een ontzaglijke vreugde rondom zich. En de ramshoorn
stond schuin geheven aan den mond van den blazer, en begon plots, als een
kratergrommeling van ontroering in de diepte te loeien, en zwol dan aan, en klom,
en barstte uit, en scheurde zich omhoog door de sidderende lucht, in het midden
aller witte gezichten omhoog, en klaroende door, en op, en als een verkondiging
van de schoonheid Gods van nu af en voor immer, die alle levenden zou oproepen,
en grijpen, en doen verbleeken, en die de daken en het uitspansel zou splijten, in
den hemel dringend, doorbrekend in de hartekern van het heelal, en de muziek
aanstemmend op de wentelende, zacht-zingende assen der eeuwigheid.
De knaap zag schuw om zich heen, schokkend met zijn lijf, en bevend met zijn
mond en zijn gansche hoofd. En opeens voelend de hand van zijn vader klemmen
en bedwingen, scheurde hij die als een laatste onderdrukkende onreinheid weg met
alle kracht, en greep zijn fluitje sleurend uit zijn zak en bracht het aan zijn mond.
Wit van volle benauwenis wendde hij zich; en hij voelde niet meer te kunnen aflaten.
Zijn wangen bolden zich op, en zijn oogen verwijdden zich, en hij blies met al den
adem van zijn opgespaarde beklemming door de Synagoge. Zijn hoofd stond rood
van de overgave der krachten, en hij voelde de heerlijke, wijde
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ontlading van zijn angstig geluk; en hij voelde de rijping der uitbundige vreugde
onder den driesten daad, en hoe alle laatste vrees als dwaasheid wegviel pas in
het rijk der vervoering zelve, waarheen de opstandigheid hem droeg. Met wilde
oogen boven zijn rood-bollende wangen blies hij, en het geweld van zijn hooge
adem-uitzetting door het rieten pijpje was als een hooge hartstochtelijke bazuining
door de opgeschrikte Synagoge. In hem was het als een opstand tegen allen smaad
der achteruitzetting en allen hoon van het ondervonden medelijden, tegen alle leed
van de schoonheidschennende onderdrukking zijner levenswaardig-aangevoelde,
naar ruimte snakkende bewogenheden. Een opstand tegen alle leed, en een liefde
voor alles en allen van de wereld, die zich uitpersten in zijn losmakenden aanval
tot een stoute vreugde. Hij voelde het eindelijk als een oproerigheid tegen het kleinste
van allen die om hem waren; hij was eindelijk opgestaan, hij verhief zich van het
gelukkige vuil der verworpenheid, en stak de trompet over de uiterste, deinende,
schitterende verhevenheden van het leven. In het verrukkende bewustzijn van zijn
louterend verzet won hij onder het blazen aan kracht. Hij wist niets meer om zich:
hij was alle verbod van zijn vader en allen schrik en alle ontsteltenis aller anderen
vergeten; zijn wangen lagen bol en rood onder zijn dwazig heenloenzende oogen,
en de lucht, de muren schenen te zullen bersten van zijn aanzet: Hij voelde zijn
daad als een kreet en een jubel, een verkondiging en een smeeking, een naar de
zekerheid der overwinning waggelende snakking, een wankel armen-strekken naar
de zegening der opperste levens-uitstraling, en een tot boven alle bewustzijn uit
gelukkigmakende ontvangenis. Eindelijk dan scheen hij door te dringen in het hart
van den hemel, om bijstand te vragen voor het levensrecht zijner angstige vreugden,
en hij voelde onder het gaan reeds de bemoediging van den zegepraal, en hij blies
den dood uit voor altoos over de immer dreigende verwurging door de kleine vrees
en de vermetele, onreine Ontkenning.
De menigte was hevig opgeschrokken en schreeuwde en gebaarde dooreen om
de ontheiliging van den dag, en de schaamtelooze tarting van Gods wraak. Men
was op hem toegesprongen, en de vader stond als ziek van schaamte naast hem
en wist niets te spreken. Met verwrongen gezicht stond het kind voor zich uit te
staren naar de verbeeldingsruimte, waarin de vervoering brandde als witte
vlammenhitte. Het geschreeuw en de dreigende armen waren hem reeds genaderd,
en er bewoog een weifeling van verschrikkend ontwaken in hem naar de plots
dier-beangste menigte rondom hem.
Doch, daar, bij de Heilige Arke richtte zich de Baäl-Schem hoog en streng op, en
hief zijn hand. Zijn hoofd was bleek als was, en zijn oogen straalden strak als in de
diepe vreugde eener ongeloofelijk-gedachte ontmoeting.
‘Stil!’ riep hij, ‘Weest stil! Alle ongeluk van Gods toorn is van heel de aarde
afgewend, en alle booze noodlotsdrift is gebroken.... want nu is de vervoering
losgebarsten in het hart der onvervaarde kinderlijkheid!’
De knaap had niets vernomen, en zag schuw rond onder de eerbiedige vrees van
het nauwelijks gerustgestelde volk.
Hij stond nog, stil, met de handen langs zijn lijf.
Zijn hoofd was rood-verhit, en zijn oogen brandden de Ruimte in.
Mei 1912.
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De gordel van smaragd
door J. Everts.
Het toeval had mij naar Blitar gevoerd jmst op den dag, dat er een biljard-concours
met ‘bal-na’ gegeven zou worden. Behoefte hebbend aan eenige afleiding, een
verzetje, besloot ik dien nacht daar over te blijven, hoewel 't oorspronkelijk niet in
mijn plan lag.
't Liep dien avond, zooals gewoonlijk bij dergelijke gelegenheden, vol in de Soos,
dat Indische centrum van vroolijkheid en gezelligheid, zoowel voor de getrouwde
als de ongetrouwde, zoowel voor de blanke, als de lichtelijk-getinte employés,
administrateurs en ambtenaars, hetzij met of zonder hun respectieve echtgenooten.
Ik was al aan dezen en genen voorgesteld, had hier en daar een praatje gemaakt;
doch het ware contact wilde niet komen; ik voelde me niet op mijn gemak, niet thuis
en 't speet me van den tijd, dien ik aan dit verblijf had opgeofferd. Ik dwaalde naar
buiten, om wat frissche lucht te happen, toen mijn aandacht getroffen werd door
een witte gedaante, die al wiebelend geheel alleen in een afgezonderd en half
duister gedeelte van de voorgalerij zijn whiskey-soda zat te drinken. Ik zou niet met
zekerheid kunnen zeggen wàt, maar er was iets aan dien man. - een profiel-lijn, een
trek in zijn gezicht, iets in zijn houding of een enkel gebaar - dat een oude herinnering
in mij opwekte. Opeens was ik er: Van Dam! Ik keek nog eens van uit de verte; maar
neen, hij was te oud en te mager, dat kon hij niet zijn. Bovendien moest hij mij nu
toch gezien en zou hij dan wel eenig herkenningsteeken gegeven hebben. Anders:
ik zou gezworen hebben, dat Van Dam daar zat.
Ik ontgaf 't mij echter en mengde mij weer onder de menigte. Doch later op den
avond, toen mijn blik weer dien kant uitdwaalde, werd ik opnieuw gefrappeerd door
de overeenkomst tusschen de witte gedaante en van Dam. Ik besloot mij zekerheid
te verschaffen en slenterde als onwillekeurig naar den eenzame toe. Dichterbij
gekomen, werd mijn vermoeden nog sterker, dat daar van Dam zat en niemand
anders. Alleen het feit, dat hij nog altijd niet het geringste teeken gaf, mij opgemerkt,
laat staan herkend te hebben, deed mij nog twijfelen. Eindelijk kon ik mij niet langer
inhouden en waagde ik 't er op:
‘Ben je 't? Of ben je 't niet?’ - zei ik vlak vóor hem staan blijvend.
‘Ik geloof 't wel’ - antwoordde hij toonloos en onverstoorbaar doorschommelend.
‘Dus toch van Dam! Kerel, dat doet me plezier, dat ik je ontmaskerd heb! Nou
kan je toch zien, dat de wereld klein is. Hoe gaat 't je?’
Ik reikte hem de hand, en hij drukte die even met de geringst-mogelijke beweging
van zijn arm. Maar hij gaf geen antwoord op mijn vraag.
We waren van hetzelfde provinciestadje, en hoewel hij ruim vijf jaar ouder was
dan ik, hadden we toch vrij veel met elkaar verkeerd. Ik had altijd een weinig tegen
hem opgezien, zoowel om zijn meerderheid in jaren als om zijn manlijk en kordaat
karakter.
‘Tjonge, van Dam’ - hernam ik - ‘wat ben je veranderd. Wil je wel gelooven, dat
ik je bijna niet herkend zou hebben?’
‘Ik jou wel’ - zei hij en zijn onverschillige toon stak scherp af bij mijn gemeende
hartelijkheid. ‘Ik heb je al in het begin van den avond opgemerkt’.
‘Vriendelijk. Dan hadt je toch wel eens naar me toe kunnen komen?’
‘De-n Oost maakt onverschillig.... en lui’ - verontschuldigde hij zich met een
weemoedig lachje.
‘Dat schijnt’.
Mijn blijdschap over deze onverwachte ontmoeting was vrijwel bekoeld door zijn
bijna-beleedigende lauwheid. 't Had er veel
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van of mijn aanwezigheid hem eer hinderlijk dan wel aangenaam was. Ik stond dan
ook op het punt, weer afscheid van hem te nemen, toen hij, een weinig
toeschietelijker, zei:
‘Take a seat’.
Waarom gaf ik dadelijk toe aan mijn weekere gevoelens van vriendschap? Ik weet
't zelf niet. 's Menschen handelingen worden zoo dikwijls door kleine onnavorschbare
oorzaken bestuurd. Het waarschijnlijkst in dit geval was, dat mijn voorkeur om weer
naar binnen te gaan, al zeer gering was.
Ik ging dus, eveneens in een schommelstoel, tegenover hem zitten.
Middelerwijl had ik gelegenheid gehad hem wat nauwkeuriger op te nemen. En
ja, dat waren toch nog de oude trekken; maar het geheel was een ruïne van wat 't
eenmaal geweest was. Vroeger was hij, wat men noemt: een knappe jongen, die
met zijn golvend kastanjebruin haar en groote donkere oogen menig meisje het
hoofd op hol gebracht had. Nu was zijn haar al sterk vergrijsd, hoewel hij nog geen
veertig zijn kon; en hij was broodmager, zijn kaken en wangbeenderen teekenden
zich scherp af in zijn tanige huid. Hij was zeer nerveus, en trachtte vergeefs dit te
verbergen; telkens bracht hij de hand aan zijn halsboord, als benauwde hem dit.
Maar het ergste was de verandering in zijn oogen: daarin straalde vroeger de gloed
van een warm en krachtig gemoed, nu waren ze hard, stekelig en achterdochtig oogen van een menschen-,- een levenshater, zou men zeggen.
‘Een whiskey-soda?’ - vroeg hij.
Doch zonder mijn antwoord af te wachten - hij had altijd iets zeer voortvarends
gehad - riep hij een juist voorbijgaanden bediende toe:
*
‘Hé djongos, satoe split!’ )
Hij had den kortaf bevelenden toon, dien vele Europeanen in Indië tegen de
Javaansche bedienden aanslaan.
We zaten een tijdlang zwijgend te schommelen. Toen mijn whiskey tinkelend en
sprinkelend voor mij stond, hief ik mijn glas op, en zei:
‘Prosit. Op het gelukkige toeval van onze ontmoeting’.
‘Proost’ - zei hij, doch liet zijn glas onaangeroerd.
Weer zaten we zwijgend.
Toen 't hinderlijk begon te worden, herhaalde ik mijn vraag:
‘Maar vertel me nou toch eens: waar ergens hang je uit, en hoe gaat 't je hier in
den Oost?’
‘Bedonderd’ - zei hij vol en beslist.
‘Kom, kom’ - wierp ik vergoelijkend tegen, hoofdzakelijk om het gesprek gaande
te houden, want feitelijk was zijn antwoord geheel in overeenstemming met mijn
eigen ervaringen. ‘Niet zoo somber. 't Is toch een mooi land: “de Gordel van Smaragd,
die zich slingert om den evenaar....”’
‘Ja ja, éen van de vele dichterlijke frazen van de fratsenmaker....’
‘Nou, nou....’
‘....die per sé geen dichter zijn wou. De ansteller! Soedah, het nageslacht zal 'm
rechten. Maar, als hij eerlijk geweest was, zou hij gezegd hebben: de Gordel van
Smaragd, die zich slingert - hetzij in phyzieken of in moreelen zin - om de nekken
van bijna alle Europeanen, die zich hier komen vestigen. En dan....’
Hij maakte een beweging met zijn rechterhand, alsof hij een schroef omdraaide.
‘Nou ja, soeda’ - onderbrak hij zichzelf. Toen, op een anderen toon: ‘Hoelang ben
je al hier?’
‘Een maand of vijf, zes’.
‘In de koffie?’
*

Satoe = éen; split = tumbler whiskey-soda.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

‘Nee, in de suiker’.
‘Fabrieksemployé?’
‘Ja, tweede chemiker’.
‘Hm. Waar?’
‘Blimbing’.
‘En kan je nogal wennen?’
‘Maar matig’.
‘Ga dan terug. Je heb meer in Holland
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aan een half-, dan hier aan een dubbelgesmeerde boterham’.
‘Tja’ - zei ik met een zucht en in dit ééne woordje weerklonk al mijn verlangen,
maar ook mijn geheele onmacht.
‘Als je wilt, kàn je’ - hield hij aan. ‘Doe 't, voor 't te laat is. Voor mij is 't allang te
laat’.
‘Ge hebt misschien wel gelijk....’
Hij keek mij nu vast en onderzoekend aan, en 't was als overlegde hij iets bij
zichzelf.
‘Waar logeer je?’ - vroeg hij plotseling.
‘Bij Humme’.
‘Zoo. Ik ook. Heb je behoefte, nog langer hier in die herrie te blijven?’
‘In het minst niet’.
‘Laten we dan opstappen en wat voor m'n kamer gaan zitten, daar zijn we vrijer.
Dan zal ik je eens een staaltje van het Indische leven vertellen. Maar zonder
dichterlijke fraaiigheden, hoor! Wáar van begin tot eind. Dat zal dan meteen een
goeie les voor je zijn, je kunt er je voordeel mee doen’.
Hij betaalde en wij vertrokken.
Aan het hotel gekomen zei hij:
‘We zullen ons eerst lekker maken, ja?’
Niet lang daarna lagen we beiden in slaapbroek en kabaai voor zijn kamer op
een krossi-malis, ieder met een sigaar en een versche whiskey-soda. 't Was een
stik-donkere, windstille nacht, zooals er in de tropen zoovele voorkomen, en om
ons heen was geen ander geluid dan het geheimzinnig gestadig gesuis en geschuifel
van duizenden onzichtbare insecten; alleen stiet ergens in de buurt een gecco zijn
schor geluid uit en verderop nog één.
Van Dam schokte eenige malen heen en weer om een gemakkelijker houding te
vinden en begon toen:
‘Er is een tijd geweest, dat ik heel anders over Indië dacht, dan tegenwoordig; en
dit is eigenlijk één der hoofdoorzaken geweest van het treurige geval, dat ik je nu
vertellen ga. Was ik toen verstandiger geweest, dan was er misschien niets gebeurd.
Daarom’ - hij kuchte even - ‘daarom ook heb ik er zooveel van geweten, en.... zal
ik er ook wel nooit overheenkomen.... Je moet dan weten, dat ik in Holland een
zekere familie Bunge heel goed kende, alleraardigste menschen, van wie ik jarenlang
veel hartelijkheid en vriendschap heb ondervonden. Jij kent ze niet: ze woonden tin
wonen nog in Loenen.
Dat was nog zoo'n echt ouwerwetsch gemoedelijk gezin. Behalve de ouwe lui
waren er drie dochters en een zoon - en zoo prettig als die menschen met elkaar
omgingen, heb ik 't zelden meer gezien. De meisjes waren niet alleen knap, maar
ook nog zoo ouderwetsch trouwhartig en eenvoudig; op de tweede ben ik dan ook
een tijd lang slordig verliefd geweest. En wie weet, als.... Maar dat doet nu alles niet
terzake. De ouwelui hadden alleen éen fout, want dat noem ik een fout. Ze waren
finantieel erg achteruitgegaan, en nu hadden ze het idée fixe: de zoon zou die
schande - nou vraag ik je? - herstellen. Je begrijpt: drie meisjes.... Enfin, 't kwam
hierop neer, dat de zoon erop uit moest, de wereld in, want in Holland viel niks meer
te verdienen, daar was het vet van de ketel, en je heele leven op een kantoorkruk
te slijten, dat wilde Bernard, de zoon, zelf ook niet. Ik ben overtuigd, dat die
menschen met een gebroken hart afscheid van elkaar genomen hebben. Maar zóó
sterk is de kracht der conventie nu eenmaal.
Nu hadden ze nog het ouwerwetsche idee, dat Indië het land was, waar je het
geld zoo maar voor het opscheppen hebt... Dat dit een enorme vergissing is, zal je
in dien korten tijd, dat je hier bent, ook al wel gemerkt hebben. Maar goed: toen ik
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een jaar of zeven geleden voor het laatst over was, werd me gevraagd of ik eens
wilde uitkijken, voor Bernard, liefst naar een betrekking bij mij in de buurt: dat zou
zoo gezellig zijn, en dan kon ik meteen een oogje op 'm houden, enzoovoort,
enzoovoort.
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Ik ging naar Indië terug en kwam op een geheel nieuwe onderneming, die ik zelf
nog zoowat mee heb helpen ontginnen. Soember-Redjò, het kerkhof, waar ik nu
nog zit. Na eenigen tijd wilde het geluk, of liever het ongeluk, dat er op een
onderneming naast de onze, ook een jonge tuin - 't was toen een rage in de koffie
- uitbreiding van personeel noodig was. Ik sprak met den betreffenden administrateur
over Bernard; hij had eerst nog wel bezwaar: ‘zoo'n tòtòk’.... maar ik wist 'm te
bepraten, schreefnaar Holland, en de jongen kwam uit’.
Hij hield even op, om te drinken. Daarna vervolgde hij:
‘Nu was Bernard een beste jongen, een beetje sentimenteel, maar hij had nooit
in Indië moeten komen. Types als hij hooren hier absoluut niet. Hij was veel te week
en te teerhartig. Vroeger in Holland had ik dat nooit zoozeer aan hem gemerkt, maar
hier in den Oost komt zooiets veel sterker uit - hetzij doordat je elkaar in de
eenzaamheid beter leert kennen, hetzij dat het andere leven hier 't uitlokte.... dat
weet ik allemaal niet. Hij was overigens met de beste bedoelingen op reis gegaan,
had natuurlijk Multatuli gelezen: Max Havelaar, Saidja en Adinda, Gordel van
Smaragd, de Javaan wordt mishandeld, en al dat moois meer. Hij was een idealist
en had zich dan ook vast voorgenomen, aan al die slechtigheid niet mee te doen;
hij wilde met den Javaan als een broeder, als zijn gelijke omgaan, met hem
meeleven. Jawel!.... krijg maar eens contact, leef maar eens met menschen, die
een heel ander innerlijk hebben, die je in het begin niet eens verstáat. In Holland
krijg je zelden contact, laat staan dus hier. Nu trof de jongen 't ook slecht: 't is in de
cultures toch al niet veel, maar in de koffie is 't heelemaal een beroerde boel, en
dan moet je nog net als hij op een afgelegen nieuw perceel komen, een perceel,
waar bovendien geen schot in zit. Maar laat ik daar maar niet te veel van zeggen,
want dat is voor een groot deel mijn werk geweest. Enfin, daar zat-ie dan, zoo
kersversch uit Holland, zoo van moeders pappot vandaan in zijn bamboezen hutje
tusschen al die kaal-gebrande bergen met niets om zich heen dan een paar honderd
van die geöliede wezens en koffie, die niet groeien wilde, en.... en boven zijn hoofd
dat lieve zonnetje. De arme kerel. Hij hield zich goed, maar och, och, wat heeft-ie
't daar te kwaad gehad! Omdat ik dat wel merkte, ging ik 'm nogal eens opzoeken.
Ja.... wat kon ik méer doen in de binnenlanden? Hij woonde een groot uur rijden
van me vandaan en ik had m'n eigen werk, 's avonds was je afgewerkt en nou niet
bepaald conversabel.. Hij leefde intusschen als een kluizenaar, een “snaar” hield
hij er niet op na, dat was tegen zijn principes, “gekochte liefde” vond hij immoreel
en dégoutant. Zóo dacht hij er in Holland over, en in Indië was dat volgens hem
precies hetzelfde: een Javaansche vrouw was evengoed een mensch. Zes maanden
lang heeft-ie dat leven volgehouden; en dat is nog een heele tijd, de meesten
bezwijken eerder. Dat-ie bezwijken zou, wist ik wel vooruit. Geen mensch houdt dat
hier vol op den duur. Zit maar eens avond aan avond moerziel alleen in je voorgalerij
met niks om je zelf bezig te houden dan een paar ouwe kranten, wat brieven, die
je minstens al driemaal gelezen heb, en, als 't heel mooi is, een leestrommel met
de noodige pornografie. En verder is er niks om je heen, dan die verdoemde lange
tropische nacht en dat eeuwige gesuis en gesjirp van al die insecten en nu en dan
een slag op een kantongan in de verte.... O, heel mooi voor de heeren dichters,
maar voor een gewoon mensch, die niet van hout of steen is, is 't d e verleiding tot
allerlei verkeerdheid: meiden, spel, drank, enzoovoorts. Ik zeg je: zoo'n tropische
nacht is h e t domein van den duivel. Alles leeft om je heen, leeft sterker nog dan
overdag, schijnt 't, hoewel of misschien juist o m d a t je 't niet ziet. 't Is het leven in
zijn eenvoudigste vorm van bevruchting, groei en
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afsterven, maar duister, geheimzinnig en daarom des te verlokkender. Je verbeelding
heeft vrij spel, en ik verzeker je: die wordt dikwijls wild in de hitte. 't Is overal om je
heen een vurige en mystieke drang om te leven, hevig te leven, en daarin je zelf en
je ellende te vergeten.... De wellust kortom, en die wellust omvat je rustende vadsige
lichaam, suist in je ooren, kookt als 't ware overal om je heen. 't Is het leven op
kookpunt. Zoo wordt je dan ook, als 't maar lang genoeg duurt, eindelijk gaar gekookt
en een gemaklijke prooi voor den duivel, die er hier nog niet eens grappig of
ondeugend uitziet, maar als een sombere donkere gedaante om je heen spookt.
Als je dat dan zes maanden weerstaat, dan ben je nog een taaie, en maak ik je mijn
compliment’.
Hij nam weer een slok van zijn whiskey-soda, viel terug in zijn stoel en vervolgde:
‘Op zoo'n nacht bezweek Bernard ten laatste. Wie zal 't den armen jongen kwalijk
nemen?.... Is nu zoo'n escapade voor niemand heilzaam, voor Bernard was 't dubbel
gevaarlijk: hij met zijn ontvankelijk teergevoelig gemoed en zijn hooge principes. 't
Liep dan ook verkeerd. 't Was trouwens of alles tegen hem samenspande, want zijn
jongen had een heel mooie jonge vrouw voor hem uit de Kampong opgescharreld.
Ik heb ze meermalen gezien, 't was werkelijk een bijzonder knappe meid, een echte
volbloed Javaansche: niet groot, met een prachtig, gaaf, goed gebouwd, lichaam,
heelemaal nog niet verslonsd, tenger, lenig en toch stevig, met een paar groote
verleidelijke oogen, glanzend zwart haar en met dat magnifieke glanzende
okerkleurige teint. Enfin: hèt type van een mooie jonge Javaansche vrouw. Bovendien
zag ze er intelligenter uit dan de meeste van haar soort. Maar - dat bleek al gauw
- met de zedelijkheid nam ze 't niet nauw; anders had Bernard haar trouwens ook
niet zoo gemakkelijk gekregen.
In den beginne dacht ik, dat 't zijn genezing zou zijn en dat hij verder den weg
bewandelen zou, die zoowat alle jongelui in Indië, althans in de binnenlanden,
bewandelen: hij nam het schepsel bij zich in huis en zijn stemming werd merkbaar
beter.
Maar 't duurde niet lang, of ik kreeg in de gaten, dat-ie wel wat heel erg op die
dame gesteld was. En nog een paar maanden later constateerde ik, dat-ie
gewoonweg verliefd op 'r was; en niet maar zoo'n beetje, maar waarachtig serieus,
tot over z'n ooren verliefd!.... Ze deed met 'm, kreeg van 'm gedaan, net wat zij wilde:
mooie sarongs, kabaia's, slendangs, snoeperij, geld om te spelen (want daar was
ze een eerste liefhebster van) enzoovoorts, enzoovoorts. Zijn heele traktement ging
er aan en dikwijls kwam hij nog te kort ook, kwam hij bij mij om te leenen.
Hij raakte zoo verknocht aan die meid, dat 't bedenkelijk werd, zeer bedenkelijk.
Ja, want 't wàs een eigenaardige jongen, en ik zag dat al vóór me: jarenlang
samenhokken, kinderen krijgen, geheel aan elkaar gewend raken, niet meer buiten
elkaar kunnen en het eind misschien: trouwen uit moreele overwegingen. 't Was
méer gebeurd. En dan ben je weg, hoor, verloren voor de Europeesche samenleving.
Dan wor' je zelf zoo'n halve Javaan.
Er moest dus iets aan gedaan worden. Dat was duidelijk. Ik voelde me, ook als
vriend van zijn familie daartoe verplicht. Althans de poging moest gewaagd worden.
Ik sprak eens ernstig met 'm. Maar of ik nu al zei, dat die meid 'm bedroog, dat
ze hem niet waard was, dat ze hem ruïneerde, en dat hij er zijn ouders zoo'n
ontzettend verdriet mee zou doen - 't hielp allemaal niks. Dat ze hem bedroog,
verkoos hij kalmweg niet te gelooven. Ik moest hem dus steviger aanpakken: ‘Aux
grandes fautes, il faut de grands remèdes’.
Ik ben toen wat hardhandiger en meer afdoende te werk gegaan: ik heb ze
eenvoudig laten ontvoeren. Heel moeilijk was dat trouwens niet. Ik heb zoo'n sloeber
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hij zou er met haar van door gaan. Dan zou-ie toch eindelijk wel overtuigd wezen
en moèst 't wel uit zijn. ‘Simple comme bonjour’, niet waar?
't Gelukte alles prachtig. Op een middag - ik had juist getukt - komt Bernard door
de brandende zon naar me toeloopen. 't Was een goeie twee uur gaans; maar zijn
paard had-ie allang verpatst, om weer wat duiten voor haar te hebben. Hij smakt
bek-af op een stoel neer. Ik houd me goed en toon me heel verwonderd.
‘Wat is er nou an de hand?’ - zeg ik. ‘Toch geen slecht nieuws uit Holland’.
Hij schudt van nee.
‘Waar wat dan?’
‘Ze is er vandoor’.
‘Wie, ze?’
‘Och, Sara-Midja natuurlijk! Sinds gisteren. Ik dacht, dat ze naar d'r familie zou
zijn. Ik heb laten informeeren. Maar daar is ze ook niet. Ze is er vandoor.... met....
met een van m'n mandoers, goddome. Ze hebben ze samen gezien’.
Hij tandenknarste en kneep zijn handen tot vuisten. Ik had 'm nog nooit zoo
woedend gezien. Maar opeens zonk hij heelemaal in en zat als geslagen, kapot. Ik
had zielsmeelij met 'm. 't Bleek ondertusschen, dat ik maar al te goed gezien had,
en dat die verhouding al veel te ernstig was geworden. 't Is gek: ik was blij en had
het land tegelijkertijd dat mijn plan zoo goed gelukt was. Maar ik wachtte me wel,
'm dat te laten merken: ik sloeg een kuitenflikker, gaf 'm een stevige mep op z'n
schouder en reikte 'm de hand:
‘Kerel’ - zei ik - ‘laat me je daar eens van harte mee feliciteeren. Wees blij toe.
Daar ben je dan mooi van afgekomen. Je was aardig op weg, je voorgoed an die
meid te verslingeren’.
Toen begon-ie op eens te huilen als een kind. Heb je weleens een volwassen
kerel werkelijk van verdriet zien huilen? Dat is een beroerd gezicht, hoor. 't Zal me
altijd bij-blijven.
‘We waren zoo gelukkig samen’ - snikte hij. ‘Ze was zoo lief voor me. 't Was alles,
wat ik had, alles, alles.... Nou heb ik niks meer....’
Hij was zoo week als was. Er was geen verstandig woord met 'm te praten. Hij
bleef maar door jammeren: er was geen trouw meer op de wereld, hij vertrouwde
nu geen mensch meer, de heele rot-zooi kon 'm niks meer verdommen, alleen voor
het geld leven kon-ie tòch niet, carrière maken zou hij toch niet, zijn leven was toch
gebroken en alleen hield-ie 't niet uit in dit pest-land. Dat zei-die telkens: ‘Alleen
houd ik niet uit in dit pest-land’ - en nou achteraf hoor ik altijd nog, een bijzonderen
klank in zijn stem en klinkt 't me als een wanhopige kreet om hulp in de ooren. Maar
toen dacht ik, dat 't wel zou losloopen.
Ik liet 'm eerst wat betuilen. En toen-ie een beetje bedaard was, liet ik een flesch
champie aanrukken, die dronken we samen op en daarna nog éen. Dat scheen 'm
wel wat meer stevigte te geven. We besloten, dat hij bij mij zou blijven eten en
slapen.
Tot diep in den nacht bleef ik met 'm zitten praten. Ik sprak over den goeien ouwen
tijd in Holland, over de Plassen, waar we zoo dikwijls geroeid en gezwommen en
schaatsen gereden hadden, over de lieve frissche meisjes, die zooveel mooier,
aardiger en betrouwbaarder waren, dan al dat Javaansche tuig. Ik spiegelde 'm
voor, hoe die over een paar jaar misschien al, als-die een beetje zuinig was, weer
naar Holland zou kunnen gaan en Indië nooit meer terug zou zien.
Ik had de voldoening, hem werkelijk wat op te beuren. Althans zoo scheen 't. Om
drie uur gingen we te kooi. Ik had zijn bed bij mij in de slaapkamer laten zetten, want
hij wou liever niet alleen zijn.... Ik was dood-op van al het praten en sliep dadelijk
in. Wie had ook kunnen denken, dat-ie....’
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‘Nou’ - slaakte Van Dam een diepen zucht - ‘dien nacht heeft-ie zich voor m'n bed
voor z'n kop geschoten’.
De ontzetting van het her-leefde hield ons beiden eenige minuten stil.
‘Ja’ - hernam Van Dam eindelijk - ‘toen ik 'm daar zag liggen, was 't me, of de
arme donder nog naar me toegeloopen was om hulp, maar of de wanhoop 'm op
het laatste oogenblik nog te pakken gekregen had’.
Weer zweeg hij een geruimen tijd, en ik ook wist geen woord uit te brengen. Moest
ik hem troosten, of trachten af te leiden? Het laatste leek ongevoelig en het andere
nutteloos. Toen vervolgde hij:
‘Zooiets gaat je niet in je kouwe kleeren zitten, me-jongen. Sedert heb ik ook die
aanvallen van die vervloekte keel-kramp, vooral als ik nerveus ben.... en dat ben ik
bijna altijd. Dat is heel benauwd. 't Is of je keel wordt dichtgeknepen. Daarom als
iemand van “de Gordel van Smaragd” spreekt, dan voel ik 'm hier.... 't Wordt er ook
niet beter op. Integendeel.... En dat zal wel zoo blijven, tot 't me op een of anderen
dag begint te vervelen en dan’....
‘En dan?’ - vroeg ik beklemd.
‘Och’ - zei hij met een benepen lachje - ‘een gekraakte hersenpanis altijd nog een
heel vat zachter dood, dan zoo langzamerhand, maanden achtereen, gewurgd te
worden’.
‘Maar’ -riep ik uit - ‘waarom ga je hier dan niet zoo gauw mogelijk vandaan, naar
Holland? Dat zal je waarschijnlijk genezen’.
Hij maakte een afwerend gebaar:
‘Nee’ - zei hij. ‘Daar heb ik natuurlijk ook al wel overgedacht. Maar dat is 't nou
juist: dat durf ik niet meer. Laksheid misschien, of een laatste overblijfsel van
ijdelheid: ik zou me geneeren. Ik ben een wrak, een ruïne van wat ik vroeger was,
ik zou me zoo niet meer in Holland bij m'n vrienden en kennissen durven vertoonen.
Ik ben al te ver heen. 't Moet hier nu maar afloopen’.
Een stilte.
‘Ja ja’ - zuchtte hij - ‘Indië is een vruchtbaar land. Ook voor allerlei menschelijke
misère. Dat gewas is hier dicht gezaaid en 't groeit welig onder het tropische zonnetje.
Velen, die in Holland kalm d'r couponnetjes knippen, weten daar zoo niet van. En
toch is 't hier de grootste maatschappij.... op aandeelen. Ik kan erover meepraten:
ik heb ook zoo'n paar van die dingen, helaas. Jammer, dat de Beurs ze niet
noteert,.... anders zouden misschien heel wat jonge borsten, die beter verdienen,
uit dit gezegende oord wegblijven’.
‘Maar zie jij 't nu niet wat al te somber in?’ - opperde ik. ‘'t Hoeft iedereen toch
niet te gaan als je ongelukkige vriend Bunge’.
‘Och’ - zei hij, wat levendiger, - ‘weet je wat 't is? Wij, Noorderlingen, wij hooren,
wij aarden hier niet, evenmin als een ijsbeer in het IJ zou aarden. Dat spreekt toch
van zelf. Een Europeaan in Indië is een verkrachting van de natuur; en de natuur
is een gevoelige dame: die wreekt zich op die wandaad. Wat wonder! Geloof me:
de gevolgen blijven nooit uit. Niemand wandelt ongestraft onder de palmen. En
daarom zeg ik tegen iedereen, die niet te lang hier is en er gelegenheid toe heeft:
“Ga terug naar Holland, naar de klei en de nattigheid en de winderigheid. 't Is niet
altijd aangenaam, maar daar hóór je”. Beter daar een half-, dan hier een
dubbel-gesmeerde boterham.... Al die vettigheid breekt je maar op. En nou mot je
't verder zelf maar veten. Ik heb je gewaarschuwd. Maar 't is hoog tijd om te gaan
maffen, jongeheer. Droom er maar niet van. Slamat tidoer!’
Huiverend kroop ik dien nacht achter mijn klamboe.
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Uit Friesland van voorheen
door Henriëtte de Beaufort.
I. De Klokken van St. Odulf
Tegen de glooiing van een heuvel, op welks op men 't land wijd kon overzien, had
men 't zwaargemuurde klooster St. Odulf gebouwd.
Boven 't bereik van het tierend Staveren lag het klooster eenzaam en stil.
Evenwel niet zoo verheven of 't was nog verbonden met 't geestesleven en de
stoffelijke belangen van de lager wonende stedelingen.
Waren er zieken, de broeders pasten ze op, ouden van dagen, ze verzorgden
hen; ook de armen hielpen ze, terwijl ze de zwakken steunden en de gevallenen 'n
hand reikten. Geen arbeid verrichtten de kloosterlingen of 't was 'n loflied voor hun
Heer; hovenierden ze in den grooten moestuin, dan zaaide of maaide de rechterhand,
maar de linkerhand bleef den rozenkrans vasthouden.
Is 't niet natuurlijk dat 't volk eerbiedig en lievend opzag naar 't klooster, geloovend
dat binnen zijn muren de geest Gods waarde en dat de broeders tot zijn uitverkorenen
hoorden?
Hebt ge wel eens 'n rozeknop gezien even voor 't openspringen, wen de kelk
nauw haar geheim vermag te bedekken en de bloemkroon in frischheldere
kleurplekken reeds doorbreekt? Ge droomt van de roos, die weldra met ongerepte
schoonte zal stralen... en ge gaat elken morgen zien of ze er al is, en kijk... op 'n
ochtend is er de bloem, niet echter in de volheid van haar pracht, de schoonste
bladeren hebben 'n klein geschonden randje, 'n rups heeft van af den beginne
onkennelijk voor 't oog, want in stilte volvoerde zij haar vernielingswerk, aan
bladvezels geknaagd.
De broeders ten spijt van al hun goede werken wandelden niet in 't volkomen
geluk. Ze wisten dat 't niet aankomt op de hoegrootheid noch op de hoeveelheid
der daden, maar alleen op de reinheid van ziel die als 'n waas elke machtige daad
en iedere geringe handeling moet omhullen wil ze opvaren ter Eeuwigheid.
In de kapel, wat hooger opgebouwd dan 't klooster, hingen twee zware klokken.
Zij waren de stemmen, die de Heilsboodschappen luid door den heelen omtrek
moesten verkondigen.
In den Lijdenstijd moesten de klokken kleppen met dofzware klanken, de donkere
tonenreeks als een rouwstoet voortschreidend door dorpen en steden, gedempt
door de tranenomfloersing van 'n ontzagwekkende menigte menschen; eerst op
Hemelvaart en Pinksteren klonken de klanken vroolijker, opwekkend tot blijheid,
daar ze boodschapten van de verwinning van 't Leven op 't leven; 't blijst moesten
ze klinken op 't Kerstfeest, dan sloegen, bonsden, dreunden, tintelden en rinkelden
in jubelende joelingen de luiingen trillend de luchten door, klinkingen klaar als
bronwater; met z'n allen in lange rijen slingerden ze den heuvel af, 't dal in.
Heel anders ging 't echter toe.
De kloosterlingen wisten de oorzaak, fluisterend deelden ze die aan de
nieuwelingen mede, overigens verzwegen ze 't stil, trachtend hun tekortkoming in
'n schaduwhoek van 't geweten schuil te houden.
Waarom?
Omdat ze vreesden met klemmenden angst dat door ruchtbaarheid 't volk eenmaal
zou bemerken dat bij den bouw van 't klooster vergeten was de klokken te wijden.
Toch werd 't geheim eens door 'n landman gekend, in de gansche streek met
windesnelheid vloog 't van den eenen op den anderen mond totdat 't ten slotte den
bisschop van Utrecht bereikte.
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op de kloosterlingen van St. Odulf, men trachtte hem te sussen, men vroeg hem de
klokken in persoon te wijden, de geestelijke wilde niet hooren, en zijn borstkas van
woede opzettend, met 'n rood hoofd waarin 't bloed tegen de slapen klopte, de
gebalde vuisten dreigend voor zich uithoudend, riep hij uit: ‘dat de duivel de klokken
hale’.
De nacht donkerde dien avond reeds over Friesland. 't Was midnacht. Met 'n hoog
gekromden rug, de lucht met den voorhoofdschedel snijdend, de beenige vingers
vastgestoken in de opvliegende manen van zijn paard, joeg de duivel in vliegende
vaart recht naar 't klooster St. Odulf toe. Dorpen, weilanden, meeren liet hij diep in
de laagte onder zich. IJlde hij over 'n bosch dan zwenkten de boomtoppen en de
takken sloegen tegen elkaar, vlood hij 'n water over, dan bolde en zwalpte 't op,
voort joeg hij 't luchtruim door, sporend met ijskillen luchtstroom, den kloosterheuvel
was hij genaderd.
Vlug liet hij zich omlaag strijken, op den grond geland steeg hij af, plaatste zich
voor 't paard dat met brandende oogen en trillende neusvleugels hijgde, gooide zijn
armen wijd uiteen, 't dier draaide met 'n ruk om en in gelijkmatige sprongen de twee
voorbeenen voor zich uitgooiend, galoppeerde 't terug. Even stond de duivel stil,
luisterend naar alle kanten, loerend rondom 't Land rustte in 'n vredige avondstilte. Witte manestralen gleden over de donkerte
heen. 't Klooster met de bijbehoorende gebouwen scheen één sombere massa,
waarvan alleen de hoeken en kantlijnen der daken scherp tegen den avondhemel
uitkwamen. Nog stond hij op dezelfde plaats, zich vermeiend in 't geen komen zou,
dan grinnekte hij even hoorbaar en stapte met lange passen den heuvel op. Z'n
streepige gestalte weerkaatste dubbellang in de slagschaduw, welke geruischloos
over den grond gleed.
De duivel liep 't klooster voorbij recht op de kapel af. Haar genaderd kroop hij met
katachtige gevatheid eerst tegen den muur, toen tegen den toren op, en zette zich
neer bovenop de spits.
In 'n lenige buiging stak hij den rechterarm omlaag door 't bintwerk en lichtte 'n
klok er uit. 't Zelfde deed hij daarna met den linkerarm.
Wederom grijnsde hij van ingehouden plezier; toen gooide hij de eene klok met
'n kleine opbeuring der hand de lucht in, de kelk vloog omhoog met de lichtheid van
'n vedertje dat opgevoerd wordt door 'n windblazing, nauwelijks daalde de klok en
ving de duivel hem met de rechterhand kalm op, of de tweede werd gelijk de eerste
naar boven geworpen. Dit gooi- en vangspel verlustigde hem, almaar vlugger kaatste
hij door totdat ten slotte de klokken in bliksemende snelheid opvoeren....
neerkwamen.... opvoeren.
Plotseling schoot 'n gedachte z'n brein door, waarom klepten de klepels niet tegen
de brons metalen wanden? Wederom gooide hij, nu beiden, de lucht in, glipte
onderwijl de toren af en kwam tegelijk met de klokken op den grond.
'n Bons dreunde, nochtans echter klepten de klepels niet. De duivel greep driftig
naar de klokken, hield ze zoo stevig vast dat hij de vingers niet meer vermocht los
te krijgen. De klokken wentelden en rolden den heuvel af, de duivel met zich mee
sleurende.
Vruchteloos trachtte hij zich los te wringen, spartelende in krampstrekkingen met
zijn beenen.... hij rolde mede, de klokken dan op z'n borstkas, dan op z'n rug rollend,
onderwijl barstte zijn hoornvlies bijkans, want, o wonder, de klepels klepten luider
en scheller dan immer te voren. In woeste vaart ging 't de helling af naar zee toe.
Ploffend vielen klokken en duivel 't water in; 't kletsende nat schoot in 'n sproeiing
van spatten en schuim de hoogte in.
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dat leek op 'n trechtervormig gaatje wees de plaats nog 'n oogenblik aan, wijder en
wijder wordende waterkringen kwamen op en vergleden, dan was de rust op 't meer
hersteld.
Jaren daarna hoorde men soms vanaf den oever, heel in de verte 'n onderzeesch
klokkengelui, de voorbijgangers luisterden, verbaasd sloegen ze 'n kruis en haastten
zich voort. De prior en kloosterbroeders bevreemdde 't geenszins, ze sloegen de
oogen neer en 't hoofd buigend zeiden ze zachtjes voor zich uit:
‘Hoort! er wordt feestgevierd in de Hel’.

II. Ronixe.
De oude hertog Udolf Haron regeerde over Friesland. Hij had twee zoons, Eughistus
en Horsa, jongelingen van schoon uitzien en krachtig gemoed; ook had hij 'n dochter
Ronixe genoemd.
Geen landarbeid of 't werd den hertogszonen bijgebracht, geen genoegen of ze
genoten er van.
Beter dan menig visscher vloekten zij de biezen en 't zeewier tot 'n soort touwwerk,
behendiger dan menig jager doodden ze 't wild. Soms bleven zij dagen in 't woud.
Ze kookten dan hun eten op 'n soort in den wind gedroogd aardmengsel, ze laafden
zich met beekwater dat in de uitgeholde hand werd opgeschept. Uren achtereen
lagen zij roerloos uitgestrekt op den grond, ten halve gedoken tusschen 't hooge
gras, wachtend op 'n hert of 'n ree dat argeloos hen voorbij zou hippen. Kwamen
ze thuis met 'n gezicht waarop den glans van 'n moeitevolle verwinning lag, dan
wist Ronixe, nog voor haar oogen 't bemerkten, dat slaven achter hen aan 't doode
lichaam van 'n zwijn of 'n beer sleepten.
Als 'n plant die in den beginne met 'n schier onzichtbaar kiempje boven de aarde
aan den dag komt, doch allengs langer en langer wordt, zoo wies Ronixe op.
Haar rappe vingers waren vlug in 't spinnen; kwamen de mannen thuis met 'n van
honger toegerolde maag dan werd 't hartig maal dat Ronixe had helpen bereiden
om 't sterkst geprezen. Toch verkoos zij deze bezigheden niet, ze genoot eerst
geheel, wen ze te paard over de geele en groene weilanden, onder 't hooge
geboomte of langs de zingende zee kon rijden. Dan wist Ronixe van geen naar huis
gaan, maar reed door, altijd maar door, haar gelaat ruigend in elke weersgesteldheid.
Was 't 'n zomersche warmte, stond 't machtig zongeweld te gloeien loodrecht boven
de onafzienbare heivlakten, verdroogde dat tot 't levensvocht zijner heiplanten,
doortrok 't de zandwegen met zijn hitte, dan reed Ronixe in kalmen gang, haar paard
nochtans zweette langs den nek en tusschen de ooren, 't spande z'n spierstelsels
om veerkrachtig te blijven onder de zonnebroeiing en de vliegenzwermen, die vruchteloos zwiepte 't met zijn staart rechts en links tegen de flanken - in drommen
't meest op den kop vastkleefden.
Ronixe verdroeg de hitte met welgevallen evenals 'n zonnebloem, die zich naar
het licht wendt en er zich in koestert dat doet. Heerschte er wintersche kou, huilde
de wind door de bladeren, stuwde hij de golven woestend op, dan reed Ronixe ook
uit; meestal galoppeerde ze dan over 't strand, de orgelende zee langs, en de
windspelingen dartelden met haar haren, deed ze waaien en wapperen.
Zoo kwamen de zomers eerst in lentelijke bescheidenheid, dan zich bekrachtigend
met heete zonwarmte, om weer bekoelend te vergaan, en zoo'n plaats te geven
aan de herfstige kilheid, die verstijfde tot wintersche kou welke op haar beurt
wegstierf wen de oude zomer 't land weer inkwam. En onder dit eeuwig vergaan en
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meinenland om zich aldaar te oefenen in 't wapen hanteeren en het aanleeren van
vele hoffelijke gedragingen, misschien ook wel spitsvondige eigenschappen.
Voor Ronixe was dit wegzijn 'n droeve tijd. Wel was de verwijdering geen scheiding,
want haar gebeden en welwillende gedachten vergezelden haar broeders in den
vreemde. Groot was de vreugde van alle Friezen maar 't grootst in Ronixes gemoed
toen na 'n afscheid van twee winters de broeders terugkeerden.
In dien tijd echter kwam 'n geroep tot den Hertog Udolf, dat 't land te overvloedig
van volk was, want voor niet allen was er kost of nering te vinden, onder velen
heerschte groot gebrek, daarom verzocht men den Hertog, dat hij de oude
landswetten, die alle jaren 't volk werden voorgelezen niet zou vergeten, maar juist
in deze tijden van onzekerheid in kracht stellen.
De Hertog steeds bekommerd en verblijd met 't wel en wee van zijn volk liet uit
alle steden, dorpen en vlekken de dappersten en jongsten van 't land samenkomen
om te loten wie van de saamgeroepenen aangewezen zou zijn 't land te verlaten.
Gewetensvol als de Hertog was sloot hij zijn zonen bij de loting niet buiten. En 't lot
viel eerst op Eughistus, toen op Horsa, daarna nog op vele andere jongelieden. De
uittrekkenden stelden terstond de Hertogszonen als hun aanvoerders aan. Ronixes
zusterhart klopte deerlijk, maar als des Hertogen dochter van Friesland weeklaagde
ze niet.
Vele dagen en nachten doolden de schepen met Eughistus en Horsa, zwierven
zonder doel op de waterwijdheden.
Op 'n morgen landden ze aan gene zijde der zee, dit land heette Britanje, en de
stad waarvoor ze anker wierpen Canthuarien. De Britanjers boodschapten hun
Koning Vortigern, dat drie groote schepen bevolkt met gewapende mannen, lieden
van groote staturen, aan wal lagen. De Koning voer de nieuw gekomenen te gemoet,
en ziende dat Eughistus en Horsa de anderen in kloekheid van lichaam en geest
zooveel te boven gingen, vroeg aan hen wat zij wenschten.
Eughistus, de oudste en welbespraaktste beantwoordde den Koning en sprak:
‘Heer Koning, wij komen uit 't land der Sassen, wij zijn ouder gewoonte, wanneer
't volk te veel is, en er geen kost of nering gevonden wordt noch men zich meer
behelpen vermag, uit ons land verdreven om Uwer Koninklijke Majesteit of 'n ander
Prins ten dienste te komen. Het is onze gewoonte dat in deze tijden de Prinsen en
Oversten van 't land samenkomen en bij hen doen vergaderen alle jongsten en
moedigsten van 't land; uit hen nemen ze dan die dat bizonder toekomt; deze kloekste
en deuglijkste mannen moeten dan 't land verlaten om 't zoodoende te verlichten
van de overtolligheid des volks.
Naar deze gewoonte is ons dit te beurt gevallen, mij die Enghistus genoemd ben
en dezen mijn broeder Horsa geheeten en mijn overigen metgezellen. Ons stelde
't volk als aanvoerders aan, we gingen scheep en onder God Mercurius' toelating
en leiding kwamen we in Uw Koninkrijk aan’.
De koning, den naam Mercurius hoorende trok de wenkbrauwen samen en vroeg
hem van welke religie ze waren; Enghistus beantwoordde hem:
‘Wij aanbidden onze goden Sarturnus en bizonder god Mercurius die de wereld
regeert, onze ouders schikten hem ter zijner eere den vierden dag der week toe,
noemde dien dag ook Woensdag, terwijl wij na dezen een even allermogendste
godin Fridi op den zesden dag der week de Vrijdag vieren’.
De Koning zeide:
‘Van Uw geloof dat ongeloof is ben ik zeer bedroefd, verblijd ben 'k echter over
uw komst, want ik hoop in u getrouwe beschermers van mijn Rijk gevonden te
hebben’.
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De Picten en Schotten welke herhaaldelijk in Britanje vielen en als verwinnaars
terug keerden werden al spoedig door de in den strijd beproefde Friezen verwonnen,
Dit verheugde Vortigern zeer, als dankbetoon begiftigde hij daarom de Friezen met
kostbare gaven.
Eughistus, die 'n brein vol arglistige plannen had liet den voorspoed der zijnen in
Friesland boodschappen. Tevens verzocht hij vele landslieden over te komen. In
Ronixes gemoed zongen vreugdezangen bij 't vernemen van 't welgaan der broeders,
in haar hart ontbrandde 'n verlangen om ook Friesland te verlaten, de zee over te
zeilen en in Britanjeland 'n rijker gebruik van 't leven te maken, de boodschapper
noemde haar naam echter niet en Ronixe zweeg stil.
Haar halsketting van zacht paarse amethisten en fel gele barnsteenen maakte
ze los, liet de steenen op twee leeren gordels in koper beslaan, de boodschapper
moest aan ieder broeder 'n gordel geven.
Eughistus bemerkte dat Vortigern hem en de zijnen waardeerde, daarom waagde
hij tot den Vorst te gaan hem zeggend dat de giften wel mooi en kostbaar waren,
maar dat Hertogszonen in verhouding tot hun stand aanspraak maakten op
waardevoller geschenken. ‘Geef ons daarom’, zoo eindigde hij, ‘ieder 'n stuk land.’
De koning bedroefd antwoordde Eughistus dat hij de Friezen groote genegenheid
toedroeg en hun aanvoerders liefhad, maar dat de landswetten eenmaal verboden
aan vreemdelingen land te schenken. Dan antwoordde Enghistus met arglist, ‘geef
mij dan 'n reep grond die ik met 'n ossenhuid omleggen kan’. Glimlachend willigde
de koning dit in.
Eughistus nam 't vel van 'n os, sneed dat vaardig aan draadfijne riemen en omtrok
daarmede 'n menigte bergklippen aan de zeeoever gelegen, timmerde op een der
rotsen 'n sterkte; en weinig weken daarna werd zij betrokken door zijn zuster en
vele daartoe ontboden landslieden.
Ronixe stond drie dagen en drie nachten in opperste verwachting op de voorplecht
van 't schip. Haar oogen tuurden en onderzochten den gezichtseinder of de landszij
ook opkwam; maar de grenslooze watervlakte omringde 't schip, terwijl dichte
mistwolken in dikgrijze sluiers uit 't water opstijgend hen omsluierden.
't Scheen of de nacht en de dag waren weggezonken in één lange grijzige
ééntonigheid.
Gelijk 'n rustelooze bewoog de zee in duizendvoudige kantelingen op en onder
hen, 't schip op zijn golftoppen heen en weder wiegend.
Op 'n morgen kwijnden de nevelsluiers weg, de laatste losten zich op in 'n blauw
heldere licht. Dien middag doemde de landzij op, en dien avond terwijl 't reeds
duisterde en de wolkenvrije hemel bestrooid was met 'n vloed van sterrengruis, trad
Ronixe met 'n van vreugde bevend hart 't land van Britanje.
Ze ademde diep, haar longen vol.
Den volgenden dag vroeg Eughistus den Koning Vortigern bij zich om de juist
gekomen Friezen te zien. De Koning gaf gehoor, evenwel met 'n verstaanbare
slechte gezindheid. Bij 't einde der maaltijd waaronder hij eervol en rijkelijk bediend
werd liet Enghistus zijn zuster binnenkomen.
Ronixe trad de zaal in, héél in 't wit gekleed, zonder sieraden; alleen de goudgolven
harer harenpracht stroomden welig over haar schouders, wijl de diamanten tint harer
oogen de schittering van edelsteenen verre overtrof.
Met lenigen tred liep zij langzaam tot den Koning; ze had 'n gouden hoorn met
hare welgemaakte handen omvat; voor den Koning gekomen neeg ze diep. Vortigern
voelde hoe de zoom van haar kleed lichtelijk zijn voet aanraakte. In 'n kristalklaren
stem noemde zij hem Koning, wenschte hem geluk en zeide: ‘Wacht heil’.
Vortigern zag haar aan, ze stond voor hem stralend als de rijzende dageraad, en
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wijl zijn blik den haren ingleed voelde hij dat de betoovering van dien morgengroet
hem vervoerde.
Ronixe dronk uit den hoorn en gaf hem den Koning, deze deed aldus en kuste
haar naar landsgebruik; wijl hij 't blank ovaal van haar gelaat aanraakte ontbrandde
diep in Vortigerns wezen de liefde voor Ronixe.
Dien avond zelf nog vroeg hij aan Eughistus haar te mogen bezitten. Eughistus
gaf niet terstond antwoord maar beraadslaagde eerst met vele Friesche edelen,
dan stond hij het aan den Koning toe, echter onder bedinging dezer voorwaarde
dat Vortigern hem 'n stuk land zou afstaan, en dat Ronixe, eenmaal Koningin van
Britanje, immer haar Friesche geboorte indachtig zou zijn.
Vortigern en Ronixe lichtvaardig door wederzijdsche liefde peilden de kracht der
verbintenis tenhalve en stemden de gelofte die in de daad hun te zwaar zou zijn,
op slag toe.
Als 'n duivelstemptatie was voor Britanje dit huwelijk tusschen 'n Christenprins
en 'n Heidensche Hertogin.
Jaren van geluk, die niet verteld noch beschreven maar alleen geleefd kunnen
worden, verliepen nu. Vortigern had Ronixe als schoone lief, maar heilig was ze
hem door haar toewijdende liefde.
Dag op dag ontvouwde zich hun geest in rijker ontplooiing, drongen ze dieper
door in elkaars ziel om ten slotte hun eigen wezen beter in den anderen terug te
vinden.
De handelingen des Konings en zijn goede verstandhouding tot de Friezen
mishaagden in sterke mate de Prinsen en Grooten van Britanje.
't Aantal der Friezen nam steeds toe, en met leede oogen zagen ze aan, dat door
gemis aan zichtbaar onderscheid tusschen de Christen- en Heidenvrouwen, de
Britanjers met de Friezinnen huwden....
De ontevredenheid der onderdanen verwerd tot ontrouw, want eens op 'n
samenkomst ontlaadden ze hun verkropt gemoed; ze besloten Vortigern van z'n
koningsmacht te ontzetten, hem te verdrijven en zijn zoon de aan de Friezen vijandig
gezinde Vortigeneus tot Koning te verkiezen.
Ophoopingen van wolken, wolken van misnoegen en eerzucht pakten zich boven
Britanje samen, spatten uit elkaar in 'n reeks van oproeren en gevechten.
Vortigern en Ronixe verdroot dit alles uitermate, want beiden wenschten ze
niemand kwaad maar ieder goed toe.
Na dit gebeuren moesten ze in afzondering en armoede leven; deze donkere
dagen evenwel waren voor hen geen dagen van duisternis want 't licht hunner
zieleliefde brandde voort. Plotseling verbreidde zich de mare door 't land dat Vortigern
door vergif om 't leven was gebracht; vol willekeur als onteugelde gemoederen zijn,
erkenden de Prinsen, Edelen en Baronnen van Britanje den ouden Vortigern
wederom als Koning. Ze bepaalden dat, de Koningin uitgezonderd, geen Fries of
Friezin ooit Britanjeland weer mocht betreden.
Eughistus liet zich in Friesland van alle toestanden en veranderingen op de hoogte
houden; toen hij de herstelling van Ronixe en Vortigern vernam, liet hij zijn zwager
bij monde zijner zuster zeggen dat hij met eenige der zijnen 't plan had de oude
vesting te betrekken; kwam de Koning hem te gemoet zoo ware hem dit aangenaam.
Twee tegengestelde gevoelens kampten in Vortigerns hart; de Koningin terwille
had hij de Friezen lief, maar door zijn geboorte beminde hij Britanje en de Britanjers.
Ronixe bemerkte zijn twijfel, toen bad ze hem zooals alleen vrouwen vermogen
te smeken.
Weifelend klonk 't koningswoord: ‘dat hij dan kome heimelijk in 't land, sluipend
en zonder eenig gevolg, om van niemand herkend te worden’.
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Ronixe werd door 'n pijnende droefheid gegrepen, want ze wist dat 'n Fries, al
kostte 't zijn leven, 'n voorgenomen plan verwezenlijkt.
Na dit gesprek ging Ronixe ieder morgen te paard langs de zee rijden, en even
als ze voorheen uren getuurd had om de kust van
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Britanje te ontdekken, keek ze nu met groote inspanning naar geenzij van 't water,
turend.
Op 'n morgen woei de wind in wilde vlagen, en hij blies de zee hoog op, de golven
stijgerden meters, sloegen dan om, daalden dieper dan te voren en gleden eindelijk
met uitgestrekte armen 't schuim voor zich uitspuwend voorover op den strandgrond
uit. In de lucht waren wolkengevaarten gelijk reuzenkudden, opgehoopt, ze schoven
langs elkaar of gleden geluidloos de een over den ander heen, wolkenmassa's van
onmetelijke vlokken witte en grijze watten in monsterachtige gedrochten tegen den
luchtwand; de bruisingen der zee en de windruischingen vloeiden ineen tot één
machtige loeiing.
Ronixe hield haar paard in, bleef staan en tuurde strak naar één punt.
'n Wit helder zeil kwam weldra scherp op de grijste der zee uit. Langzaam dreef
al dansend 'n vaartuig op de kust toe. Voor de branding werd 'n kleine boot los
gelaten, eenige mannen grepen de riemen en roeiden krachtelijk naar 't strand.
Onder die mannen zag Ronixe haar broeder Eughistus; hem herkennende wuifde
ze met 'n plooi van haar kleed.
Eughistus kwam naar Ronixe toe; elkaar genaderd kusten ze elkander; te vergeefs
zocht Ronixe den blik haars broeders. Eughistus oogen keken somber langs haar
heen; weldra zeide hij haar:
‘Morgen om dezen tijd stuur ik 'n boodschap tot uw echtgenoot, om hem, de
Edelen en Baronnen van dit land bijeen te roepen te Amberen; de mijnen komen
ook op die plaats, ze zullen onder hun beenbedekking zwaarden verscholen houden;
wanneer ik roepen zal: neemt Uwe messen, dan zal ieder Fries den dichtstbijen
Britanjer dooden, en de Friezen zullen onder de Britanjers zijn gelijk wolven te
midden eener schapenkudde. Weest gij trouw aan uw eertijds verpand woord en
gedenk uw Friesch bloed en uw Friesche maagschap’. De onverwachtheid dezer
stoute woorden wierp een leliewitte bleekte op Ronixes gelaat. Zwijgend hoorde ze
toe, zwijgend keerde ze zich af, liep naar de Koningsburcht en trok zich terug in
haar vertrekken.
Dien nacht rustte Vortigern in 'n ongestoorden slaap, maar Ronixe in klare
wakkerheid worstelde den worstelstrijd van 'n door eigen liefde verteerd hart.
Tijdig in den morgen, bij 't zingen der leeuweriken, stond ze op, wekte Vortigern
en vroeg hem met haar naar zee te wandelen om haar 'n eind te roeien: opgeruimd
zeide de Koning zich bereid.
De zomermorgen praalde in volle pracht. De bedauwde bladeren en takken,
behangen met diamanten rijen schitterden in 't nog met ingehouden kracht stralend
zonnelicht. Elke bloem, elke grasspriet scheen zooeven besproeid, en verlekkerde
de lucht met zijn sappige frischheid. De weg naar 't strand, 'n zwartbruin zandpad,
was aan weerszijden begroeid met struiken kamperfoelie wier zacht gebogen takken
boven Vortigern en Ronixe neerhingen.
Bloemen, licht en zon, alles was te over.
Langzaam daalden beiden den heuvel af naar zee toe.
De blonde strandstrook geelde in de zonneglansing, 't beëbde gedeelte regelmatig
geribd zag nattig bruin. De boomen, 't strand, 't water, 't scheen al te lachen in
Paradijsche blijheid.
Koning Vortigerns forsch bespierde armen sloegen de riemen van 't bootje over
de branding. In gelijke tusschenpoozen boog hij zich voorover, kromde den rug, en
dook te gelijk de spanen even onder de wateroppervlakte om dan met 'n ophaal
van krachten den platten houtkant tegen 't water drukkend, 't bovenlichaam omhoog
te richten en tot 'n achterwaartsche zwenking uit te strekken. Eenmaal de branding
uit roeide hij kalmer, en zooals ze meermalen pleegden te doen vermeiden Ronixe
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en Vortigern zich in 'n vroolijk woord en wederwoord; Hun heldere stemkruising
klonk tegen de golvenorgeling als 'n schel kinderstemmetje dat
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zilvert in een koor van groote menschen.
En ze merkten nauw hoe 't bootje hoog opgebeurd werd om dan weer langs de
waterglooiingen af te glijden.
De Koning had Ronixe 'n riem om te roeien gegeven om zoodoende dicht naast
haar te kunnen zitten.
Ronixe praatte vlugger en meer begeesterend dan ooit.
Plotseling gleed de roeispaan uit haar hand en plofte in 't water.
Snel stond Vortigern op, hield zich aan den bootkant vast en bukkend trachtte hij
den riem vast te grijpen.
Ronixe op 't zelfde oogenblik dat de Koning zich vooroverboog, stond op en richtte
zich in haar gansche lengte op.
'n Uitdrukking van uiterste wilsspanning trok over haar gelaat, ze doolde met de
oogen waarvan de appels trilden over de waterwijdheden, toen wendde ze 't hoofd
op en keek strak, als wilde ze den gezichtseinder doorboren naar den zeekant
waarachter Friesland lag, dit duurde slechts 'n oogenblik, want in eens met 'n niet
te zeggen snelheid sprong ze als 'n panter op Vortigerns rug, sloeg de armen om
z'n hals.... beiden verloren 't evenwicht en vielen voorover in 't nat.
'n Sneeuwige wolk van waterspatten en schuimvlokken kletsten hóóg op en vielen
uiteen;.... 'n eind verder zag men ze, Ronixe de omstrengeling harer armen nog
vaster knellend om Vortigerns nek.
'n Hooge golvenrug rolde al brommend aan, krulde zijn hals vlak boven hen om
en boog zich over beide; toch kwamen ze even daarna boven wiegelend en
schommelend op de deining, hun lichamen door de waterdrenking toteen gezengd....
Machtige golvenzeeën welden op, schuivend schoven ze toe en drukten Ronixe en
Vortigern onder zich, nu voor altijd naar den waterbodem heen.
Recht boven 't water in de diepblauwe luchtewoning troonde in wassende
lichtkracht 't gloeiende zonnevuur, badend de zingende golven heuvels en dalen in
'n vonkenregen en 'n stralenstorting van Licht.

De dood van een kleinen jongen
door Constant van Wessem.
I.
Aan je kleine, onaanzienlijk grafje sta ik nu; en buk mij om een tuiltje viooltjes bij
het hoofdeinde neer te leggen.
Moet ik mij alles weer herinneren van dien vreeselijken nacht, waarin je stierft?
Je hadt met ons gespeeld bij het prieëeltje aan den waterkant; je helderen lach
hoor ik nog, zooals hij toen met zijn vol, zuiver geluid door den avondlucht klonk.
Plotseling werdt je onwel; je speelgoed liet je staan, je wildet slapen en hing moe
en loom in mijn armen. Je ouders en ik hebben je in het tuinhuis neergelegd. We
wikkelden je eerst in een reisdeken, omdat wij dachten dat je kou had gevat en
koortsig waart geworden. Maar je oogen bleven gesloten en je gezichtje bleef
vreeselijk wit. Je vader riep toen radeloos om een dokter; je moeder belichtte je
doodstille oogleden met een kleine, schemerende lamp, alsof zij het oogenblik ze
weer open te zien gaan niet wilde verliezen. Maar ze bleven gesloten; je ademhaling
had opgehouden en wij hebben nooit geweten w a n n e e r het leven van je verstilde
gelaatstrekken is weggegaan.
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II.
Kind, wat moet ik mij veel van je herinneren. Ik denk wel eens bij mijzelve: zijn die
sprookjes nu ook uitgegaan, uit zijn oogen?
Kind, wat hadt jij een oogen. Ik vertelde
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je mijn sprookjes terwijl ik ze in je oogen las. Ja, je hebt mij dikwijls gevraagd, waarom
ik je onder het vertellen zoo vast in de oogen zag en ik glimlachte maar geheimzinnig
en zeide niets. Dat was nu m i j n geheim, dat ik niet verraden wilde.

III.
Ik heb een ouden bal van je, een simpelen, wat verkleurden ouden bal. Hij behoorde
niet eens tot het speelgoed, waarmede je toen voor het laatst speeldet, bij het
prieëltje aan den waterkant. Maar jij hebt met dien bal gespeeld en daarom heb ik
hem bewaard. Jou handen hebben hem opgevangen wanneer wij hem over en weer
gooiden bij je liefste spel: vangballetje.
Och, wat een simpele verkleurde bal is hij eigenlijk! En toch, hoe beven mijn
handen, nu ik hem weer tusschen mijn vingers houd.

IV.
Soms kan ik het maar nauwelijks beseffen: nu is de geheimenis van je oogen voor
altijd gestorven. Het lijkt mij onmogelijk dat haar onpeilbare klaarte verloren kon
gaan. Het lijkt mij onmogelijk dat de spiegel van je ziel niet langer je wonderlijke
droombeelden zou weerkaatsen en nu voor altijd gebroken is.
De stormen van den tijd mogen al gansche beeldenreeksen uit mijn gedachtenis
wegvagen, de herinnering aan den glans van je oogen, kind, zal door hen nooit
worden uitgewischt.

V.
Wat hadden wij driëen, je ouders en ik, niet gegeven, indien wij in je stervensstonde
je nog hadden kunnen doen glimlachen. Indien je oogen nog éénmaal waren
opengegaan om een van je geheimste kinderlijke hartewenschen verwezenlijkt te
mogen zien. Wij zouden het voorwerp van je wenschen hebben gebaald van de
verste en oubegaanbaarste plaatsen. Wij zouden de bedienden hebben uitgezonden
om het voor je te zoeken. Wij zouden tot hen hebben geroepen in onze vreeselijke
benauwenis: o, zadelt de paarden, rijdt snel langs de wegen! Gauw, want het kind
sterft. Brengt het in zijn laatste stonde den balsem, die zijn kwijnende ziel vraagt.
Trotseer den nacht, de stormen, den regen, maar breng het wat zijn laatste stonde
verzacht!
Ach, ons hart had mogen breken voor één glimlach op je gelaat.

VI.
Nu is er niets meer wat je aan ons bindt dan de herinnering. Soms komen wij drieën,
je ouders en ik, tegen den avond samen en spreken over je in de schemerstonden.
Dan hoor ik, dat je moeder zachtjes begint te snikken; je vader wil zich goedhouden,
maar hij moet het hoofd in zijn handen stutten.
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Wij wandelen dan wel eens door den tuin, waar je gespeeld hebt. En als wij
zwijgend en alle drie aan hetzelfde denkend voortloopen, zien wij soms alle drie
tegelijk je kleine gestalte op het pad voor ons uit schemeren, heel even maar. Weldra
verbleekt je beeltenis en worden de anjelieren en de rozenstruiken weer zichtbaar,
waarlangs wij vluchtig je onwezenlijke gestalte zagen gaan.
Nu liggen daar die luttele viooltjes aan het hoofdeinde van je graf. Och, kind, wij
kunnen de nagedachtenis van onze dierbare dooden niet anders op zichtbare wijze
eeren dan door hun bloemen aan hun graf te brengen. Maar onze herinnering blijft
hun trouw en eert hen door haar devote bemijmering grootscher en heerlijker dan
door het vlechten van bloemenkransen rond den kouden en harden steen, die hun
stoffelijke rustplaats dekt.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Johan de Meester, De Zonde in het Deftige Dorp, een vertelling van
Menschen en Zeden. Amst. Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur,
1912.
‘In zijn pak van bruin katoenfluweel, met laag den hals bloot latend sporthemd, de
kleeding, welke hij zomer en winter scheen te dragen en waar hij nooit een jas over
aantrok, had hij, de bewoner der Blaricumsche heihut, door welker voegen, volgens
Berkemeier's verhalen, de winterwind der vlakte, placht te striemen, al den tijd van
hun praten geachteloosd om en soms half op het met zijn groote laarzen gedrukte
en bijna uit de pijp geduwde potkacheltje; doch nu stapte hij naar het venster, trok
het raam omhoog en hurkte neer in de opening’ (bl. 53).
Door dien laatsten anderhalven regel, veilig achter een kommapunt gelegen, ben
ik een weinig op adem gekomen. Nu eens even rustig recapituleeren, want het
duizelt me toch nog een beetje, wat staat daar eigenlijk allemaal, wat wordt in dezen
schoonen ‘om-en-soms-half-op-het-met-zijn’-stijl tot mijn kennis gebracht? Het
verhaal gaat over zekeren Kleestra, een dichter, op bezoek bij zijn vriend Berkemeier.
Deze is gekleed in een ‘pak’ (jasje en broek waarschijnlijk) van bruin katoenfluweel,
dat zijn, aan den hals laag uitgesneden, sporthemd blijkbaar onbedekt laat. Hij
‘scheen deze kleeding zomer en winter te dragen’, zegt de schrijver, omtrent dit
punt dus in 't onzekere verkeerend - mogelijk ook wist hij integendeel heel goed dat
Kleestra niét altijd hetzelfde draagt en bedoelde hij alleen te vermelden, dat het er
den schijn van had alsof dit wel het geval ware. Dat de dichter over dit pak nooit
een jas aantrok, blijkt daarentegen vast te staan. Verder wordt ons dan nog
meegedeeld, dat de hier opgevoerde persoon zijn woning heeft in een hut op de
Blaricumsche heide, en dat deze hut, mag men geloof slaan aan Berkemeiers
verhalen, niet heel soliede is gebouwd. Juist, zeer begrijpelijk, niet waar?.... vandaar
het woord hut. Maar het is nog heelemaal niet uit, integendeel, het begint eigenlijk
pas; al het totnogtoe opgemerkte diende slechts tot nadere omschrijving van het
onderwerp des volzins. Nu komt het gezegde. Wat had de dichter gedaan?
Geachteloosd had hij. Ik ken het werkwoord achteloozen niet, denk even aan acht
en loozen, dan aan vierendeelen.... Is dit misschien nog iets vreeslijkers? Een
aanduiding van den tijd der handeling: ‘al den tijd van hun praten’ gaat vooraf, die
van de plaats volgt: ‘om en soms half op het.... potkacheltje’. Hoe ‘achteloost’ men
op een potkacheltje? Ik heb er geen heldere voorstelling van. Te minder wanneer
ik naga, dat gezegd kacheltje tegelijk - of misschien reeds te voren? - door onzen
(nog altijd denzelfden) dichter met zijn groote laarzen ‘gedrukt en bijna uit de pijp
geduwd werd’....
Denk nu vooral niet, lezer, dat ik hatelijk lang en zorgvuldig gezocht heb naar een
‘volzin’ als deze in Joh. de Meester's jongste novelle. Er zijn er vele zoo, en nog
veel leelijker, - nog meer ineengedrongen, houterig, horterig, onrustig, knarsend,
onverstaanbaar haast, ongenietbaar zeker. Telkens vraagt men zich af, waarom
datzelfde niet eenvoudig en rustig kon worden gezegd. Ook bij de bespreking van
A r i s t o c r a t e n , de vorige afzonderlijk-verschenen novelle van denzelfden auteur,
heb ik op zulke zinnen opmerkzaam gemaakt, het schrijven ervan toen vergeleken
met het haastig grijpend en duwend koffer-pakken van een bizonder zenuwachtigen
reiziger, die in zijn geagiteerdheid de volkomen onnoodige
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moeite doet, al zijn spullen in één valies te proppen, en de overige leeg om zich
heen laat staan! Intusschen, wij mogen er ons over beklagen of niet, De Meester
schijnt nu eenmaal geen plan te hebben verandering te brengen in deze zijn hijgerig
en krampig jachtende en hakkelende schrijfwijze. Misschien ook is die geagiteerde
drukte hem een tweede natuur geworden. Maar daartegen pleit toch één opmerking
die ik, bij de lezing van ‘D e Z o n d e i n h e t d e f t i g e d o r p ’, evenals bij die
van vorige boeken van De Meester, herhaaldelijk heb gemaakt. De schrijfwijze
verschilt met het gezelschap waarin de schrijver in zijn werk verkeert. Zoo dikwijls
hij b.v. vertelt van innig vrome lieden, - in dit verhaal: van den predikant - wordt zijn
toon aanmerkelijk kalmer, rustiger. De verhaaltrant is dan dikwijls eenvoudig en
geregeld, en ook de lezer wordt weldadig aangedaan, rust uit in deze gedeelten,
die nog wel zéér zelden mooi van klank zijn, maar waarbij toch wel degelijk nu en
dan iets van een innerlijk rhythme, van een gedragenheid te bespeuren valt, een
kwaliteit die in al het overige absoluut ontbreekt.
Wat nu overigens aangaat dit wel zéér ‘typische De-Meestertje - géén roman, geen
vertelling’ eigenlijk ook, een schets van nederlandsch dorpsleven, een
maatschappelijke satyre, zou men ook kunnen zeggen (maar dan een die wat
ouderwetsch lijkt, althans geen bijster actueelen indruk maakt, zooals men van een
satyre toch verwachten mag) - ik ben overtuigd dat de geestige en pijnlijkgevoelige
schrijver, met zijn intuïtieve menschenkennis en enorme ondervinding van menschen,
er nog ettelijke zoo, zonder groote moeite, in de wereld zou kunnen flikken. Iets
nieuws te zeggen had hij ditmaal niet - integendeel, het onderwerp van deze ‘Zonde’
werd met oneindig meer en grooter hart en hartstocht - teederder liefde en feller
haat - geheel volledig behandeld in den prachtigen roman G e e r t j e . Men zou
kunnen tegenwerpen, dat de schrijver dit zijn onderwerp hier dan toch als van een
hooger standpunt, humoristischer en in zekeren zin objectiever (minder lyrisch en
meer episch) heeft beschouwd. Doch zulk een hooger standpunt verdient m.i. alleen
dan voorkeur, wanneer - het lijkt wiskunstig onmogelijk! - de geestelijke afstand er
feitelijk niet door vermindert, d.w.z. wanneer de visie even krachtig, de beschrijving
even aandachtsvol, innig en bloed-warm blijft. En dit was hier volstrekt niet altijd het
geval helaas; ook De Meesters toon is sinds G e e r t j e aanmerkelijk koeler, harder
geworden - tot op het cynische, heerigpraterige af soms. En objectiever? Er is één
figuur in dit boekje, een beschouwende, althans slechts zijdelings bij de handeling
betrokken figuur, die in 't geheel niet objectief, maar met zeer merkbare voorliefde
is gegeven. Het is die van dokter Stork. Men behoeft Joh. de Meester, dunkt me,
niet eens persoonlijk te kennen om al heel gauw te bevroeden: maar dat is de
schrijver zelf, die op zoo'n manier voldoet aan zijn uitingsbehoefte, ontspanning
geeft vooral aan zijn (allicht weer bijna op barsten staanden) philister-haat. Een
hoogst eigenaardige en, mij dacht, wel zeer ongewone dorpsdokter, deze Stork!
Zijn gastvrijheid, die bij een honden-kennel begint, strekt zich uit over menschen
die hem hartelijk antipathiek zijn. Waarom? Psychologen-belangstelling of
eigenbelang? Men komt er niet achter. De Meester had nu eens lust een, gelukkig
maar weinig redeneerenden, raisonneur in zijn dorp te zetten, een raisonneur à la
Dumas fils, maar minder braaf en verstandig gelukkig, en die lekker hekelen, hoonen,
en - zij het ook binnensmonds - schelden kan. En daar was hij dan ook voor
geschapen!
Behoef ik verder nog te zeggen, dat de psychologie, de voortreflijke
karakterschetsing en geestige dramatiseering, ook in dit vlug en vluchtig werk van
Geertjes geestelijken vader, weer de voornaamste en een krachtige aantrekkelijkheid
is? De kennis-
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making met typen als Berkie, den predikant en diens vrouw, de zoons, Dina's moeder
- zij is als die met levende persoonlijkheden, neen, eigenlijker veel intenser, tenzij
gij een even knap psycholoog mocht zijn! Hovink, de parvenu, met zijn overdreven
platte uitspraak - waar ergens koeterwaalt men toch in dit half Haarlemmerdijksch,
half Zandstraatsch taaltje? - lijkt mij noch gehoord noch gezien. Ook Kleestra bleef
wat vaag. Maar alleen al om dat snobje Berkie, en om het prachtige predikantenpaar,
verdient dit, vooral van haat en geest levende, boek algemeen gelezen te worden.
H.R.

Dorothee Buijs, De Liefde van Roolieve Borgh, Amsterdam, Scheltens
van Giltay, 1912.
Moesten wij De Meesters taal dikwijls leelijk van klank, trillerig, brokkelig, afgebeten,
hinderlijk onrustig noemen, bij de beoordeeling van werk als dat van Dorothee Buys
denkt men zelfs niet aan zulke litteraire kwaliteiten als taalklank, innerlijk rhythme,
enz.; zij is een van die dames, in Nederland tamelijk talrijk, die vrijwel voor 't
vaderland weg schrijven, alleen maar denkende aan wát zij te vertellen hebben,
nooit aan het hoe. Haar nederlandsch is zelfs lang niet altijd zuiver; een
hulponderwijzer zou er menig foutje uit weten te halen. En toch is zij wel een echt
schrijfstertje, of op weg dat te worden, toch is haar werk niet onbeduidend, en stellig
vrij wat beter - zuiverder van gevoel, eerlijker, fijner - dan dat van de grootste helft
harer novellenpennende land- en sexe-genooten. Om het maar eens familjaar te
zeggen, al is dit boekje slap en soeperig geschreven, er zit toch heusch wel iets in.
Iets van werkelijke emotie, iets van het levensgevoel dat tot schrijven dringt. Iets
van innigheid.
Nu is het jammer, dat mejuffrouw Buys het ditmaal - met het iets dat zij ‘gezien’
had en vertellen wou - al heel slecht heeft getroffen. Door zijn onderwerp en zijn
sentiment n.l. herinnert haar romannetje aan Top Naeff's V o o r d e P o o r t , de
vergelijking, voor wie beide boeken gelezen heeft, kan niet ontweken worden, en
de uitslag dier vergelijking geen oogenblik twijfelachtig zijn. Top Naeff weet haar
pagina's te vullen; zij levert gedegen en soliede spijs, ook voor den litterairen
fijnproever; een boekje als deze ‘Liefde van Roolieve Borgh’ zeilt men op een luien
avond vlug en gemakkelijk door, zonder slaap te krijgen, maar ook zonder eenige
geestesinspanning of vermoeiende emotie. Toch is er iets overeenkomstigs, en dat
is juist het fnuikende voor mejuffrouw Buys! Ook haar romannetje vertelt van
ongeoorloofde en onbeantwoorde, nimmer tot bloei gerakende liefde; ook in de ziel
van Roolieve Borgh, als in die van Liesbeth van Landschot, sticht de verraderlijke
hartstocht - zoo we dien edelen naam hier mogen gebruiken; te klein, te knoeierig,
te burgerlijk-siekeneurig is eigenlijk dit geheele geval - sticht jaloersche verliefdheid,
op den jongen met wien haar zuster verloofd is, bederf. Maar zoo armzalig als haar
tobberijen zijn, wij erkennen ze als menschelijk, ons medegevoel ervoor wordt
gewekt - onze visie op het vrouwenleven, op h e t l e v e n dus, is er weer een klein
weinig rijker en ruimer door geworden. En dat heeft niet Roolieve Borgh, maar dat
heeft de schrijfster Dorothee Buys ons dan toch maar aangedaan.
Het zou al te willekeurig kunnen schijnen - waar zoovele en veel belangrijker
boeken hier geheel onbesproken moeten blijven - langer uit te weiden over dit nietig
romannetje. Ik heb alleen maar even willen zeggen, dat het in zijn nietigheid toch
niet onzuiver en niet zonder raison d'être is. Wij zullen een klein beetje moeten
blijven letten op deze Dorothee Buys.
H.R.
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Frits Leonhard, Vroolijke Makkers, Rotterdam, W.L. en J. Brusse, zonder
jaartal.
Er zou anders waarachtig alle reden zijn om nooit veel acht te geven op aardige
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eerstelingen, werkjes met belofte, jonge auteurs waar wel wat in te zitten schijnt!
Wat is er indertijd niet 'n goeds en blijds gezegd en geschreven over ‘K l e i n e
B a n d e l o o z e n ’ en ‘H e t K n e c h t j e ’, de vroegere boeken van Frits Leonhard
- ik heb er zelf aan meegedaan en met luste! - en nu, na eenige jaren zwijgens
godbetere't, wat valt deze jeugdige schrijver met dit zijn ‘Vroolijke Makkers’ ergerlijk
uit de hand. Wat een akelig slordig samengeflanst en maar onverschillig-weg de
wereld ingestuurd boek is dit! Het had natuurlijk liefst heelemaal niet uitgegeven
moeten worden, maar toch wel allerminst op deze wijdschroyale manier, zou ik
zeggen - 28 regeltjes van die groote, mooie, lekker-zwarte letters, links-bovenaan
op een bladzij verder zoo beerlijk room-blank en prettig ribbig dat men de verzoeking
haast niet weerstaan kan (vooral wanneer men, als ondergeteekende, voor hetgeen
daarnaast gedrukt staat zoo bijna vijandig kil blijft) er met het notitiepotlood, dat zich
totnogtoe alleen in nijdige strepen, vraag-en uitroepteekens bot-vieren mocht,
poppetjes op te gaan teekenen. O! geen illustraties van het verhaal! Dat zou te
moeilijk zijn - want wie kan menschen portretteeren die hij niet tenminste een enkele
maal vóór zich gezien heeft.
De bedoeling schijnt geweest te zijn, oen soort moderne ‘Vie de Bohème’ te
schrijven. Een schets van het vrije, onconventioneele, banden-looze
jonge-artiesten-leven. Maar die gemoedelijke, lieve, romantische, sentimenteele
Murger was een reus van geest, plastische kracht en levendige schrijfkunst
vergeleken bij den auteur dezer V r o o l i j k e M a k k e r s ! Alleen al dat woord
‘makkers’, dat nare, zoete woord, gelukkig heelemaal in onbruik onder jonge mannen
in Holland, maar in dit boek tot wee en dol makens toe herhaald! Deze vrienden
spreken er elkaar mee aan! Zooals onder gewone hollandsche heertjes wordt
gesproken en geroepen van ‘lui’, ‘kerels’, ‘bliksems’ - misschien nog wel ruwer; ja,
't is bar, hè? - zoo praten de papjongens in dit novelletje (of wat is het eigenlijk?)
van ‘makkers’, ‘vroolijke makkers!’ Nu, ruw zijn deze schattebouten dan ook niet
bepaald. Integendeel, ze zijn vriendelijk, vroolijk, vrank, vrij.... en waarschijnlijk ook
vroom, van hart ten minste. Maar och, ze zijn eigenlijk heelemaal n i e t s , want ze
bestaan alleen in de flauwe verbeelding van een vaag-dweperigen auteur.
In den eersten den besten volzin van het boekje komen we ze overigens al tegen!
‘Een vriendelijke voorjaarszon, die in gouden pracht van achter de wolken te
voorschijn kwam, doorjubelde dien morgen de kamer van de vroolijke makkers, dat
het een lust was’. Ook dit zinnetje, in zijn laffe, slappe vriendelijkerigheid, typeert
dadelijk het heele boekje. Het is precies tweemaal zoo lang als het zijn moest, het
is - och, het is immers eenvoudig n i e t s , ook dit zinnetje, dat praat van ‘vriendelijk
jubelen’ (ba! ba!) en dan nog eens achterna komt met zoo'n ellendige gemeenplaats
als ‘dat het een lust was’. Verderop vindt je dan nog telkens iets over ‘het zonnetje’
en zoo. Het is waarachtig hemeltergend, de heer Leonhard verdiende tot redacteur
benoemd te worden van een ‘weekschrift’ als indertijd ‘De Ooievaar’ was, maar dan
een zoete, een ooievaar geheel-onthouder, vegetariër, vivisectie-bestrijder, Rein
Leven bevorderaar, de ooievaar van het idealistisch-realisme. Want ja, heusch, hij
is idealist, Frits Leonhard, och wat een lieve, vriendelijke idealist is hij. Wat een
havermout-idealist! Wat een ‘vroolijke makker’ - Godbewaarme!
Nu ja, ik weet wel dat er, hier en daar, een aardig, tamelijk geslaagd tafreeltje in
zijn boek staat - zooals dat van den twist bij Knor - maar hemellief, wat een
décadence overigens. Is dit werkje inderdaad pas kortelings geschreven, of heeft
de schrijver het soms uit zijn litteraire wieg of kinderstoel opgevischt, om er nu zijn
uitgevers mee in de luren te leggen?
H.R.
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Cornelis Veth, Prikkelidyllen, I-III, Bussum, C.A.J.v. Dishoeck 1912.
De belangwekkende studie van den heer Quérido over den colportageroman heeft
in de bestrijding daarvan een nieuw element binnengebracht. En wel een element
ten gunste van dezen beminlijken gruwel des geestes. Ten gunste! het klinkt vreemd,
en voor de overtuigde bestrijders schrikwekkend, maar het is toch zeer eenvoudig.
Niets is er zoo maar op de wereld en in het leven. De colportageroman is een
verschijnsel, dat dus een oorzaak onderstelt. Hij is de uiting van een gesteldheid
en dus ook de vervulling van een behoefte. De heer Quérido nu heeft aangetoond,
hoe tusschen deze behoefte en deze uiting een nauwe wisselwerking bestaat die
niet te loochenen is en dus ook niet mag worden vergeten. ‘Wat bazelt ge van
verdorvenheid, imaginatie-vergiftiging, van het gevaar der colportageroman! De
volksziel, zooals ze nu bestaat, voelt niets voor artistiek mooi. Ze verlangt alleen te
respireeren in het menschlijke verhaal. Zij zoekt sensatie, ontroering, beklemming,
angstopjaging, smart. Zij wil sidderen, kruipen, ze verlangt hartkloppingen, schokken,
verbijsteringen.... Door de valsche ontroering en de pompeuze bravoure héén,
ondergaan zij een levenskitteling, welke ze voor de gaafste innigheid van voelen
niet zouden willen ruilen. Bovendien blijft in hun colportageroman, hun melodrama,
onaangetast: de wraak’. (Arbeid. blz. 97).
De colportageroman is dus de uiting van de ziel van het volk en hij spreekt tot de
ziel van het volk, hij doet de ziel dezer menschen bewegen op haar eigen wijze, en
brengt ze op deze onbeholpen wijze een oogenblik boven de schrikkelijke
wederspraak hunner levens uit.
Dit nu juist is de werking der kunst. Hij is dus hun kunst. Kunst is de uiting en de
behoefde bevrediging van een zielstoestand terzelfdertijd. Daarom is de hoogste
kunst immer slechts voor het hoogste deel der menschheid, en zal dit immer blijven.
‘Man begreift nur, was uns gemäsz ist’ zegt Goethe. Maar op telkens lagere gebieden
van den geest doen telkens onvolkomener middelen dezelfde, of liever een
soortgelijke werking.
De stoute beelden van den schrijver van ‘De Jordaan’ - wiens kennis van het volk
buiten twijfel is - vergunnen dus onmiddellijk een conclusie te trekken, en het is
verwonderlijk, dat de trouwe bestrijders dier volkslectuur door deze conclusie nimmer
in eenige verlegenheid zijn geraakt. Wanneer dus de volksroman op deze - men
kan zeggen: organische wijze - een volksbehoefte vervult, hoe deze dan te
vervangen? Deze vervanging dus eischt een vergaand psychologisch inzicht, wil
ze gelukken en ten goede werken. De kwestie is dus niet zoo eenvoudig als het wel
schijnt. Zij wordt ook niet opgelost door de overweging, dat deze volksziel weder
op haar beurt een uitvloeisel is van de bestaande toestand onzer maatschappij.
Want omdat deze maatschappij nu eenmaal zoo gegeven is, wordt het gewelddadig
uitroeien van datgene, wat men hier thans met eenig recht een ‘kunstsoort’ zou
kunnen noemen, een vooruitloopen op hare natuurlijke en geleidelijke ontwikkeling.
Het is hier allerminst het doel, den volksroman in al zijn consequenties te verdedigen.
Wij willen slechts plaatsmaken voor een zeker fatalisme, een zekere gemoedlijkheid
bij het beschouwen van dezen eigenaardigen gruwel en aandoenlijke verschijning.
Een gemoedlijheid die niet zonder eenige genoegens is.
De meer zuiver intellectueele geesten weten dit genoegen te smaken.
Van hen, dat zijn dus ook de litterairbewuste schrijvers, heeft men waarschijnlijk
nimmer een hartstochtelijk moreele actie tegen deze gruwelromans te verwachten.
Zij houden, zoo zij er eens bij toeval een blik in slaan, hun innerlijke vrede bij deze
concurrentie hun aangedaan. Zij hebben steeds iets van den amoreelen neiging in
zich, de neiging tot een belangloos toe-
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schouwende houding, enkel om te weten, te kennen en te doorvoelen, zonder
voorbarige neigingen dit eenmaal gegeven leven te veranderen naar hun moreele
maarstaf. En ook dit verschijnsel vinden zij òf te aardig òf te belangrijk, of liever
beide tegelijk. Hun genoegen is tweeledig, humoristisch en psychologisch.
Humoristisch wordt alles, wanneer zij het leven zooals het in deze boeken verschijnt,
vergelijken met het leven zooals zij het kennen. Zij smaken de dwalingen der
menschelijke verbeelding. Deze verre en gedrochtelijke gelijkenis met het leven is
een voortdurende bron van humor. Maar er is evenzeer ernst in dit behagen. Want
zij zullen zich terzelfdertijd trachten ontroerd te voelen door dit beschrevene, met
de zielen van hen die dit schreven en vooral van hen die dit alles in volle overgave
lezen. Achter deze colpertageromans leven menschen, het feit van hun bestaan
onderstelt verwante zielen, terzelfdertijd - gelijk Querido terecht opmerkte - naieve
en perverse zielen, en een schrijver is geen schrijver, zoo hij niet trachten zou deze
zielen te vinden en ze voor zichzelf te ontwerpen. Ziehier de verklaring van de
zwakheid, die schrijvers of intellectueelen elkaar slechts glimlachend kunnen
bekennen, en waar toch allen den kiem van hebben, de zwakheid, in den trein te
stappen met studieuze voornemens, en met Lasserre's ‘La Romantique française’
(opzettelijk en boosaardigerwijze kiezen wij dit boek als symbool) en te arriveeren
verdiept en verloren in cenigerlei geheim van een of andere groene of roode kamer.
Van hier tot een poging, zelve... een colportageroman te schrijven, is slechts een
kleine stap. Het zal vreemd klinken, en het zou toch anders niet zijn, dan een
overgang van passief tot actief, van gedacht tot scheppend spel. Querido zou bij
wijze van spel zulk een roman kunnen schrijven met de schelle en woeste
enkelkleuren van deugd en boosheid, misdaad en wraak. Hij met zijne onstuimigheid
zou dit kunnen doen, en... zal er nooit toe komen! Want de humor is van zulk een
spel niet te scheiden, hoeveel ernstige elementen er ook in schuilen. De lach die
onweerstaanbaar ontstaat, doordat de blik van den intellectueelen mensch dit alles
ten slotte beziet, zou alle spontaneïteit van zulk een spel onmiddellijk stremmen.
Daarom schreef Quérido, die deze gruwels van de ernstig psychologische zijde
wenschte te bezien, een essay over devolksziel en den volksroman, en verwerkte
op deze wijze zijn indrukken. Maar toch blijft de mogelijkheid bestaan om dit spel
te spelen. Men kan het i r o n i s c h doen. Men kan het doen met den lach der critiek
en toch daarachter allerhande psychologische nuancen van medegevoel en begrijpen
verbergen. Men kan bij wijze van spel deze zotheden reconstrueeren en er door
overmaat van zotheid de ernstige zijde van in 't licht schuiven. Hiermede komen wij
thans tot de ‘Prikkelidylle’ van den heer Cornelis Veth.

II.
De heer Veth heeft zich overgegeven aan zulk spel. Ongetwijfeld heeft de zwakheid
van vele intellectueelen hem in groote mate bezeten. De Buffalo Bills, De Nick
Carters, de Wilsons, de booze graven en de edele dienstmaagden, gestolen
prinsenkinderen en nette jongelieden en achtenswaardige juffrouwen uit den
werkmansstand hebben in geduchte mate zijn hart gehad. Daar het niet aangaat,
dat iemand die beeldende kunsten en litteratuur beschrijft, Van Deijssel en de Balzac
en Wilde leest, Primitieven en Cubisten ziet, zich in voortgezet verkeer met zulk een
gezelschap ophoudt, heeft hij ten slotte dezen ganschen stoet beminlijke gedrochten
uit zijn huis en geest gejaagd,.... door ze i r o n i s c h t e v e r w e r k e n . Natuurlijk
heeft de heer Veth de bedoeling niet gansch uit het oog verloren, het zijne bij te
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maatschappij is het beter dat dit alles verdwijnt. Het is
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naief, dit alles, maar deze naieviteit zelve is ziek en ontaard. Het is de naieveteit
niet meer der middeleeuwen en der 17de eeuw, waar altijd nog iets in is van eigen
en echte aanvoeling des levens. - Maar in den heer Veth een hartstochtelijk en
moreel bestrijder te zien van deze geschriften, gelijk onlangs de heer Stokvis deed,
is toch een kleine miskenning van den kunstenaar die hier zijn werk deed, en die
onvermijdelijk zijn deel heeft aan deze gemoedlijkheid, aan deze ‘attitude
spectaculaire’ tegenover het leven en zijn verschijnselen. Het geeft in dit verband
ook te denken, dat, toen er een Pro en Contra verscheen over de kwestie ‘Kunst
aan het Volk’ het de heer Cornelis Veth was die het Contra schreef.

DE WILSONS EN NICK CARTER.

Dit spel dus, het ironische verwerken dezer geschriften en de ziel daarvan, dit
zich inleven en terzelfdertijd er boven staan, heeft de heer Veth willen spelen. Hij
heeft er wellicht eerst een zekere vastheid in moeten winnen. Als de chronologische
volgorde ons niet bedriegt, is er in deze boekjes een stijging bemerkbaar. Het eerste
voldeed bij fragmenten, maar had nog niet den vollen ironischen toon. Er waren
telkens matte plaatsen in. In het tweede boekje, Crimineel Allerlei, deed de heer
Veth ons een oogenblik vreezen, of het hem wel gelukken zou, dit schijnbaar lichte
spel tot de gewenschte hoogte op te voeren. Het was een inzinking na de goede
fragmenten van het eerste stuk. Doch juist direct daarop, in het derde boekje, bereikte
de heer Veth in beeld als in schrift, zijn volle kracht. Hier speelt hij het spel volkomen
en geeft den glimlach die niet aflaat.
Trouwens hangt dit samen met de onderwerpen. Uit Lord Raffles, Nick Carter,
en de enkele andere ‘klassieken’ van de detective novelle, is niet veel geest te slaan.
Het zijn meer schrale bedenksels dan werkelijk eigenaardige vergroeiingen van een
volksverbeelding. Men kan wellicht niet veel meer doen, dan dit alles, dit geestelijk
voedsel van de halfbeschaafden, bespottelijk maken, en deze lectuur verdient het
snelst te verdwijnen. Grooter speelruimte biedt de echte en welige volksroman
bestemd voor hen, die vreemd zijn aan alle cultuur.
Met dit ironische verwerken raakt men den grondslag zelf van het komische. Wat
is de oorsprong van het komische in het algemeen? Voor den filosoof Bergson is
het ‘de la mécanique plaquée sur le vivant.’ Dit kan men geheel op deze lectuur
toepassen. Zij is een méchanisch geworden vergissing van de volksziel over
zichzelve, een voortdurende valsche en stereotiepe idealiseering. De dienstmeid
van het leven zelf, die zich meestal om allerhande redenen van bittere werklijkheid
liet ‘verleiden’: domme berekening of bestiale zinnelijkheid, is in deze romans altijd,
werktuigelijk altijd de edele Nella of Maria, de scheldende en verstompte en
verdierlijkte oude vrouwen worden daar immer achtenswaardigebejaarde juffrouwen,
de rijkaards die eeuwig slecht zijn, worden genomen naar het model van den
verwaanden kapper van den hoek der steeg, die geele schoenen draagt en een
vaagwitten boord, en verder een gansche stoet van figuren, die bijna altijd een
naieve illusie vertegenwoordigen. Er is dan nog de gedroomde vergrooting van de
rol, waarmede al deze rampzalige kleinen en verdrukten mede spelen in het wreede
leven. Zij verkeeren met graven en baronnen, maken hen beschaamd of dwingen
ze naar hun wil of verpletteren ze met hun eerbaarheid. Men begrijpt, dat in dezen
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vorm van zelfvleiing naast den humor een diepe tragiek verborgen ligt. Het is dus
ten slotte de vergelijking van deze stereotiep geworden volksverbeelding, dit
barbaarsche halfbewustzijn van het leven met het leven zooals het is, die voor den
intellectueelen aanschouwer
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een felle tragi-komische noot schept. Maar dit komische materiaal ligt verspreid.
Het werkt niet onmiddellijk op ons in, het is onwillekeurig komisch maar geen humor.
Men heeft echter dit alles maar als 't ware een weinig te onderstreepen, een weinig
te exagereeren, te schikken en te verbinden, en de ware humor treedt gezuiverd te
voorschijn.
Zoo deed de heer Veth. Hij forceert niet of zelden, hij geeft slechts een lichten
nadruk overal en door dien nadruk zelf, door de schikking der motieven roept hij
allerhande naïeve nuances der volksverbeelding in het licht en wekt een voortdurend
wisselenden glimlach. Hij geeft de saveur zelf dier naieveteit van verbeelding en
gevoel en maakt ons deze bewust. Dit is de diepere beteekenis van dit spel. Alles
is komisch in dit laatste boekje, iedere zin, iedere overgang en iedere komma, doch
wordt dit voornamelijk door het verband waar alles in wordt vastgezet. Men kan
daarom hier ter nauwernood iets van het beste citeeren, want buiten de werking
dier verhoudingen zou dit alles als 't ware wederom terugzinken tot het lage plan
der colportageromans zelve. De fijnere, meer geestelijkgeestige werking ontstaat
enkel door de verhouding. Zelfs de onmogelijk verkorte vorm dier lange romans
heeft zijne werking, Door het verhaal, als met een plotselinge kronkelknoop door te
laten schieten naar het einde, ontstaat den versterkten indruk

HA, GELD VOOR LIEFDE, SCHAAMTELOOZE!

der fantastische kronkeling waarmede deze gruwelijke verhalen zich voortspoeden
naar het in nerveuse heftigheid verlangde einde.
Dit spel nu van schikking en nuanceering, hoe licht het schijnt, eischt een
voortdurende waakzaamheid der intuïtie en een psychologisch inzicht. Het eischt
ook genegenheid. Want enkel door eenige dezer romans op den schrijftafel te leggen
en deze dan na te schrijven, bereikt men zijn doel niet Het eischt een rekenschap
van de zielen der menschen die dit lezen, een intuïtie dus voor zielen niet alleen
een comische handigheid, en deze intuïtie kan slechts uit een zekere genegenheid
ontstaan. Als zoodanig kan men het werk van den Heer Veth een ironisch pendant
van Quérido's ernstige essay noemen. Ook in dit werk treden ons de elementen
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van hun wezen, hun zeden en handelingen die zich in deze verbeelding onwillekeurig
hebben weerspiegeld, helder voor den geest. Op deze wijze dus is dit spel aan het
leven zelf op ongezochte en lichte wijze verbonden,
***
In de vele kleine teekeningen die deze parodien vergezellen, blijft de heer Veth voor
alles literator. Zij hebben de onmiddellijk herkenbare eigenschap van alle door
schrijvers vervaardigde teekeningen: juist genoeg teekenkracht om het begrip eener
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fijne ofwel diepe bedoeling tot ons te brengen, en niet voldoende vermogen om
deze bedoelingen organisch beeldend te openbaren. Dit nu is gansch iets anders,
dan de bekende handelwijze van slechte schilders, die minderwaardig schilderwerk
door halfbegrepen en ondoorbesefte symbolen trachten te verhelen. Dezen zijn
nòch schilderkundig nòch literair, bij sommige teekeningen van schrijvers echter
overheerscht de litteraire tendenz maar deze tendenz is reeds op zich zelve iets,
op zich zelf belangrijk en van waarde.
Deze eigenaardigheid vindt men ook hij Veth's teekeningen, thans op het gebied
van den kakarituralen geest. Het is steeds nog den criticus die wij daar voelen,
uitnemend kenner ook van karikaturale kunst, en die zich van het minste trekje en
het kleinste effect van te voren de nauwkeurigste rekenschap weet te geven. Te
veel rekenschap weliswaar.

DE BEKENTENIS VAN DEN STERVENDE.

De teekenaar van nature werkt met meer onbewustheid, zijn humor is zijn levende
lijn zelf, en de bedoeling ontstaat eerst aan het einde.
Wilhelm Busch begint met ons een kalmen glimlach te geven maar in de stijging
van zijn reeksen barst als 't ware een uitbundig en uitgelaten karikaturaal leven los
dat ons meêneemt in een storm van lachen. Bij Veth geschiedt dit niet. Wij komen
niet verder dan de glimlach. Rij verdergaan laat juist de naïeveteft der vormen de
allergeestigste bedoeling zien die niet meer door het leven der lijnen ondersteund
wordt. Dan ‘merkt man die Absicht’, en het gevoel van het lichte spel verdwijnt.
Wat niet wegneemt, dat vele dier teekeningen bekoorlijk zijn. Zij zijn het bekoorlijkst
daar, waar de minste actie is en de meeste typeering. Ook zijn de teekeningen van
het laatste boekje verreweg de beste. Zij zijn een allergetrouwste, en, wederom
door niets dan een lichten nadruk, geestig geworden nabootsing van het soort
gravuren die de colportageromans meestal vergezellen. De moeilijkheid die de heer
Veth tot nog toe heeft, binnen een kleine ruimte en met kleine figuren felle actie uit
te drukken, is hier door deze aansluiting meestal vermeden, een aansluiting die
hem toch volkomen vrijheid laat, zijn fijne luim te laten medespeler.
Bijna alle prentjes in dit boekje zijn geslaagd, men ziet ze met een glimlach en
glimlacht als men ze herziet. Men zie den onnavolgbaren ‘graaf’ op bladzijde 3, de
snoepende edeldames op bladzijde 14, en vele meer.
Heeft de heer Veth het moeilijk; en fijne spel dezer ironische verwerking in zijne
macht gekregen, hij heeft daarmede een prachtig gebied voor zich dat nog verder
te veroveren valt. Ook voor zijn aanleg, die meer op den glimlach dan op den
uitbundigen lach gestemd staat. Hij kan dezen glimlach echter nog verdiepen en
verfijnen. Hij kan op dit gebied nog allerhande onverwachte verbindingen scheppen,
van het ironische met het zacht pathetische van het groteske met het betogen
tragisch, die deze parodiën hoe langer hoe meer met het leven zouden doen
samenstemmen. Laat hij de stijging in toon zijner boekjes aldus voortzette. De
maatschappelijk moreele verdiensten van de bestrijding der gruwellectuur behoeven
er niet minder om te worden.
DIRK COSTER.
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HET ELUK.

Co Breman's muurschilderingen in het trappenhuis van het gebouw der
levensverzekering-maatschappij ‘utrecht’.
Waarlijk, de opdrachten aan schilders om de muren van openbare gebouwen of de
wanden in particuliere woningen te beschilderen zijn zeldzaam, en wij mogen het
waardeeren dat een lichaam als de Levensverzekeringsmaatschappij ‘Utrecht’ Co
Breman in staat stelde te toonen wat hij ook in dit opzicht vermocht. Immers de
meesten kennen Breman als een pointilleur of in ieder geval als de schilder die zich
vermeit in het uitbeelden van zonnige korenvelden, van uitgestrekte akkers: maar
hij heeft ook andere kwaliteiten, hij is goed figuurteekenaar, en heeft reeds eerder
zijn krachten beproefd aan het maken wan wanddecoraties, en glas-in-lood vensters.
Wel is zijn neiging niet uitsluitend gericht op de decoratieve schilderkunst, zooals
o.a. die van Derkinderen of Roland Holst, doch zijn inzichten en zijn vermogens zijn
van dien aard, dat hij de eischen voor een goede muurschildering begrijpt en daarbij
de capaciteiten bezit er iets goeds van te maken. Met eenige gerustheid kon men
hem dus de taak toevertrouwen, die hem hier wachtte, en deze was geen geringe;
want de architectuur van den traphal scheen aanvankelijk niet op schilderingen
berekend te zijn. Daardoor was het noodzakelijk de compositie telkenmale zóó in
te richten, dat zij zich aansloot bij het dikwijls zeer ongelijkvormige vak, dat
inspringende hoeken van het bouwwerk zoo min mogelijk hinderlijk waren in de
beschildering, kortom er waren tal van puzzles op te lossen, die de eerste de beste
bezoeker, de hal betredend, niet vermoeden zou.
En meestal heeft Breman zeer gelukkige oplossingen gevonden; maar zijn opgave
had een wijdere strekking: zijn schilderingen moesten, afgescheiden van hunne
decoratieve en compositie-kwaliteiten, van toepassing zijn op het verzekeringsbedrijf,
en ook dit was
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geen geringe zaak, bij de ruim twintig vakken die te beschilderen waren.
In de eerste zes paneelen nu, die langs de trapwanden gelegen zijn, zien wij den
gang van het leven zinnebeeldig voorgesteld.
De jongelieden die vol vertrouwen door de rijke velden en onder bloeiende boomen
wandelen. Daarna het huwelijk dat gesloten wordt, om te komen tot de climax in
deze serie: het huiselijk geluk, waar de moeder het kind verzorgt, en de vader het
onderwijst opdat het nuttig, sterk en practisch in de maatschappij zij. Een volgend
paneel geeft het afscheid van het kind, tot jongeling opgegroeid, die de wereld
ingaat, terwijl de ouden langzaam hun weg naar het einde vervolgen.
Het geheel is zacht van tinten, die telkens harmonieeren naar den aard der
voorstellingen.
Op de gaanderij zijn ter weerszij den een vijftal paneelen aangebracht die het
goede en het kwade in den mensen personifieeren: de arbeidzaamheid, de voorzorg,
de ontwikkeling, het vertrouwen, wat al leidt tot

DE VOORZORG.

geluk; terwijl de verkwisting, de ijdelheid, de nalatigheid, de onmatigheid op ellende
uitloopen.
Al deze paneelen, die in geel-grijzen toon geschilderd zijn, evenwaardig van
compositie te houden, het is Breman meestal zeer goed gelukt. Natuurlijk is het
eene eens beter dan het andere en vinden wij bijv. de boonen aaneenrijgende
huisvrouw, die aldus voor den winter zorgt zeer geslaagd, terwijl ook de paneelen
met den slapenden boer, die zijn akker laat verwaarloozen tot de distels er welig
schieten, en de ijdele joffer die zichzelf in den spiegel beziet, niet minder zijn van
indeeling en expressie. Zij suggereeren ons wel de bedoeling van den kunstenaar.
Een van de mooiste is zeker wel het middenpaneeltje boven de deur: het geluk,
waarop vader en moeder de eerste schreden van hun kind bewaken, dit is van een
ongezochte zeer natuurlijke symboliek, en daarbij van een uiterst verzorgde
teekening.
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Boven rondom den lichtkoker zijn tenslotte in de gebogen paneelen die een
overgang
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van wand tot zoldering vormen, de wiskunde, de kansberekening, de geldbelegging
en de openbaarheid door figuren met de attributen die deze verschillende afdeelingen
der verzekering verduidelijken, weergegeven.

HET HUISELIJK LEVEN.

Zoo is dus de gedachte van de geheele beschildering in verband gebracht met
den werkkring van de opdrachtgevers, met het levensverzekeringsbedrijf. En de
uitvoering, zij moest zich eensdeels richten naar de bestaande architectuur,
andersdeels was haar taak een rustige harmonische versiering te scheppen, die de
wandvakken in onderlingen samenhang aaneensluit. En ook dit heeft Breman veelal
bereikt; voor de paneelen van den trapopgang, waar zij in een hoek bij elkaar komen,
vond hij een zeer goede oplossing door een boom in het midden te plaatsen en
zoodoende de breking van de compositie te vermijden.
Zoo zijn de paneelen, van het huiselijk leven, waarop de vader de jongens
onderwijst en de moeder ze voedt en verzorgt, hoewel op twee wanden geschilderd,
toch een geheel geworden.
Waarlijk, hij heeft in deze lang niet gemakkelijke opgave, getoond ook als
muurschilder gegevens te bezitten die menigeen niet achter den landschapschilder
gezocht zou hebben, en die ongetwijfeld nog veel van hem doen verwachten.
R.W.P. JR.

Loujs Moe in den kunsthandel B. de Vries, Amsterdam.
Deze Deensche teekenaar, wiens aangenaam en hoogst bekwaam kleurets-werk
mij nog slechts ten kleinen deele bekend was, en van wien ik ook enkele aardige
prentenboeken had gezien, blijft bij deze volledige kennismaking mij op dezelfde
wijze aandoen alsvoorheen. Dat wil zeggen, ik blijf er wat lauw bij.
Toch zijn die dansende en touwtjes springende Pan- en Bacchus - figuurtjes niet
misdeeld van charme, toch zijn de beren, de apen, en al dat gedierte met smakelijke
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grappigheid geteekend, en is alles eigenlijk wel heel en al zon als de teekenaar het
bedoeld heeft, er mankeert niets aan, het is perfect, het is gaaf; somtijds zelfs (in
die uil en lente-elf, in die cherubijntjes) zijn er precieuse dingen. Maar - ligt het aan
mij? - ik mis er dat van zelfsprekende, wat b.v. Oberländer's gelijksoortige fantasiën
zoo innig-genoegelijk maakt, die overtuiging. Het blijven bedenksels, deze behagelijke
en propere prenten.
Het sprokige in de kunst doet mij althans slechts dan aan als echt, geeft mij dan
alleen werkelijk die stil-blije emotie die ik ervan verlang, als het in des kunstenaars
brein waarlijk geschied schijnt. De kunstenaar,
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die het maakt, - in hem moet iets zijn van den ‘droombedieder en toovenaar,’ wil hij
het doen aanvaarden, wil ons iets beklijven van zijn verbeelding. Of hij het vertelt
met nuchtere reserve, als Oberländer, met speelschen zwier als Doré, met
argeloozen gloed als Cruikshank, met vredige simpelheid als Richter of Schwind, het zal onttogen zijn aan een wereld in hem, die een eigen leven leeft. Deze
combinaties van feeën en gratietjes, dieren en fauntjes van Moe blijven pure
verzinsels, met smaak voorgedragen, maar niet uit drang des harten, niet alsof het
waarlijk m o e t .

PAS DE DEUX.

Zoo is het ook met die voorstellingen, welke niet aardig, doch griezelig, erger,
ontstellend of aangrijpend althans hadden moeten zijn, naar men uit titel en
onderwerp opmaakt.
Daar is bijvoorbeeld die serie ‘de vlieg’, welke aan Klinger's reeksen doet denken,
die evenzeer een symbolieke bijbeteekenis hebben. De vlieg is hier n.l. de vrouw een gevaarlijk insect. Het is knap werk, al heeft het niet die wel stoere norschheid
toch ook weer van Klinger, maar het dramatische wil er juist zoozeer aan ontbreken,
dat dramatische, dat op onze gedachten en zenuwen beslag legt, en ze meesleept
in het conflict.
Daar is een duivel die den bijbel leest, ook goed bedacht, niets op te zeggen,
maar waar is het fataal-scheve van de situatie, het weerzinnige, het onredelijke?
Bedenksels blijven mak, hoe logisch ook in zichzelf, als zij die plaats gaan
innemen, waar een visioen verwerkelijkt had kunnen zijn.
Neem den strijd door Louis Moe mede verbeeld, van een Sphinx en een Centaur.
Een machtig denkbeeld, maar dat moet ontstaan als in een chimère, ondanks ons.
Een Sphinx en een Centaur strijdend, dit kan geen gewoon gevecht zijn van
‘schepsels creatuurlijk,’ het is een kamp als van elementen! Verwoed - wreed angstaanjagend - ontstellend - en bij dat alles, grillig, redeloos, grotesk! Men gevoelt
dat het uitspansel, dat het oerwoud bij zulk een tweekamp niet een star decor blijven,
maar een koor worden zou, dat volgt en meeleeft. Gedenk Delacroix, en herinner
u hoe zijn visie zou zijn van zoo'n tafereel, zoo'n verschijning, ze was als
onvermijdelijk, noodlottig, bovenmenschelijk geweest! Niets van dit alles heeft deze
kundige teekenaar beseft, toen hij dit grootsch gegeven aanvatte! Maar dan had hij
het ook niet aangedurfd!
Louis Moe toont zich overigens een illustratief talent, waaraan men niet
onverschillig voorbij mag gaan.
C.V.
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Jan Toorop bij Unger en Van Mens te Rotterdam.
Het is niet mogelijk in deze kroniek een ook maar eenigszins voldoende overzicht
van deze belangrijke tentoonstelling te geven, wijl oud en nieuw werk er bijeen ge-
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bracht zijn, de catalogus teekent bijna honderd nommers aan. Bepalen we ons dus
tot teekeningen en schilderijen uit den allerlaatsten tijd, waarin Toorop meer en
meer zijn christelijk geloof tot klare uiting brengt, waar hij meer en meer de vizie,
de impressie, die hij van de natuur krijgt, verwerkt en gebruikt om zijn gedachtenleven
door beelding uit te drukken; in de teekening zoekt naar een grooten gang der lijnen,
naar harmonie in de verhouding, waarin zij tot elkaar staan, naar rhythmiek in de
bewegingen. Bij herhaling uit hij dit in zijn eenvoudige stylistische teekeningen van
de zee, waarin hij het aanrollen van het water naar de kust met den telkens zich
herhalenden golfslag geeft; het op en over elkaar slaan van de hooge branding
boven het diep, met de hooge glanzende schulp-gewelven, donker in de holten,
waarover de wild schuimende koppen zich heenbuigen, uit de diepte naar de hoogte,
gelijdelijk aanglijdend om dan brieschend en schuimend neer te klotsen en uiteen
te spatten in woeling van alom vliedend, op elkaar rollend en klotsend schuimgespat.
Deze wilde zee, waarin de schepen, moeilijk voortgaand, bijna gansch verscholen,
hier en daar opdoemen als nietige dingen, verzwolgen telkens door den woesten
slag, den hoogen bruisenden neerslag van naderkomende, altijd zich weer
vernieuwende zeebergen.
Zoo geeft Toorop zijn zeeën in alle kleuren, in alle getijen, bij stil weer, bij storm,
bij nacht, bij avond en bij morgen. Hij geeft

J. TOOROP. ‘VREEST NIET GIJ KLEINGELOOVIGEN’.

haar met de kust, waar de boerinnetjes met de mooi uitwaaiende plooien harer
rokjes haar avondspel spelen.
Hij geeft haar met de kalme pinken, uitgaand ter vischvangst, de een na de ander,
als een zwerm vogels dicht bijeen blijvend, met morgenglooiing aan den horizont
of avondgloed.
Hij geeft ze in het schemerduister, als een violette damp zee en lucht ineen doet
smelten, als de schaduw van den golfslag diepblauw donkert, als de vogels
heentrekken naar hun rustplaats.
Hij geeft de gele zeilen, duikend en opgaand met de baren; net roode zeil als een
hangen angstkreet in den zwarten nacht; en de sierlijk buigende, uitwaaiende,
zwiepende touwen der masten, mooi gelijk in maat en in plaatsverdeeling op de
teekening gebracht.
En in de volle zee wild bruisend, geeft hij telkenmale de van angst roepende
apostelen, met de wild uitgestrekte, om hulp smeekende armen; en in het witte
gewaad den Christus, verheven kalm de hand ten hemel heffend, en manende:
‘Vreest niet, gij, kleingeloovigen!’
Schetsen zijn al deze zeeën nog slechts, met pen en waterverf gedaan, evenals
zijn teekeningen van de Heilige Maagd van Lourdes, maar schetsen die door de
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gestyleerde opvatting, in geweldig krachtig schoon aan ons voorgedragen zijn.
Schetsen, waarin de synthese van het schoon, niet in oogenvizie, geïnspireerd op
het zuivere aanschouwen, maar van het door de gedachte ver-
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werkte schoon, in kleur en lijnen geuit.
Er zijn op deze tentoonstelling twee schilderijen, waarvan ik het eene het begin
van deze nieuwe kunst zou willen noemen, terwijl het tweede den overgang te zien
geeft van vroeger tot later. Beide zijn uit 1909. In het eerste, h e t g e b e d v ó ó r
d e n m a a l t i j d , zijn volkomen de Toorop van vroeger, en die van nu, vereenigd.
Het is een glashelder-zuivere wedergave van de vizie, van het aanschouwde; terwijl
de gedachte, het heilige van het gebed, alleenlijk er in uitgedrukt is door het beeld
zelf, door het moment waarop het geziene onderwerp in het oog en in het gemoed
van den kunstenaar werd opgenomen, m.a.w. het is, terwijl het zuiver
impressionistisch werk is, in even sterke mate door geest en gemoed gevoeld. Het
moment dat het jonge gezin bidt, is, wanneer de zon stil en groot de kamer
binnenschijnt, de kamer vult en al wat daarin is omhult met vroom ontzag, met
stemming van vroomheid. Juist de goddelijke, eenheid hier van het samenwerken
van de gedachtestemming èn de visionaire, èn de volmaakte uitbeelding hiervan,
maken dit doek tot een zoo hooge, zeldzaam schoone kunstuiting. Van een niet te
zeggen schoon is het zonlicht, het atmosferisch zonnige in het groote, wijde
raamoppervlak, is het op de tafel met de witte kan, de witte borden, de schaal met

J. TOOROP. PORTRET VAN PROF. DR. SCHRÖRS.

aardappelen, waar even een teere damp uit opstijgt, nauw merkbaar, stil-eerbiedig
ook....
Van onzegbaar schoon is de innige vroomheid in de houding der figuren, is de
zachtblonde, teer-zonnige kleur van het doek. Een schilderij van vrome aandacht,
van stille wijding, van blond mooi geluk.
Beschouwen we nu het kleine schilderij van d e d r i e v r o u w e n in de duinen,
vol droefenis zich begevend naar het graf van Jezus. Een schets is dit doekje en
dus niet te beschouwen als een schilderij, dat af is; maar toch noem ik het een
overgang, omdat de schilder hierin losliet de intense impressie van de natuur en
zijn aandacht verdeeld was door wat zijn oogen zagen en door wat de geest dacht,
dus wilde uitdrukken. Daardoor is dit doek, ondanks het teer-mooie, dat de
avondstemming er aan geeft, ondanks de mooie gedachte die het insluit, geen gaaf
beeld, maar een overgang naar de zuiver gedachte kunst, waarin slechts herinnering
aan de vizie leeft, waarin zij dus geheel op den achtergrond treedt en de gedachte
in algeheele, onverdeelde krachtsinspanning of liefde geschapen werd.
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Het hierbij gereproduceerde portret van Prof. Sr. Schrörs te Bonn behoort tot de
laatste portretten van Toorop (1911) en is mogelijk wel de merkwaardigste en
krachtigste uiting op dit gebied, tot nu van zijn talent verkregen.
A.Z.
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BOOGVULLING BOVEN EEN DEUR AAN HET GEBOUW VOOR HET GROENE KRUIS TE WOUDENBERG.
ARCH. J.W. HANRATH.

De beeldhouwer Eduard Jacobs,
door J.S.H. Kever.
Zoo iemand verweten kan worden, dat hij te weinig offerde aan de reclame, of zooals
men 't wel noemt, te weinig ‘aan den weg timmert’, is dit zeker wel 't geval met den
beeldhouwer wiens naam hier boven staat, en dan is dit ook zeker wel de oorzaak
dat de naam Eduard Jacobs lang niet in die mate als hij het verdiende, klank heeft
in ons land.
Wat er over hem geschreven is zal wel uiterst gering zijn, en een groot deel van
het zoogenaamd kunstminnend publiek, dat toch op de hoogte meent te zijn van
wat er geproduceerd wordt, zal hoogst waarschijnlijk zijn naam niet eens kennen.
Het is dan ook niet zonder een kwalijk verborgen genoegen dat hier vermeld worden
kan, dat de drager van dien te weinig bekenden naam zich hier al uiterst weinig van
aantrekt; wanneer hij zich in zijn veel uiteenloopenden arbeid verdiept, laten
bijkomstigheden hem koud en dan is het genot dat zijn werk hem verschaft, van
dien aard dat geen materieele belangen hem kunnen afleiden.
En toch heeft Jacobs van de materieele dingen veel te lijden gehad, en met alle
moeilijkheden van het leven ruimschoots kennis kunnen maken. Zijn weg ging niet
altijd op rozen, en eerst in de laatste jaren is men in ruimer kring gaan inzien, dat
Jacobs geen qualité négligeable is en menigeen die onbevooroordeeld rondziet,
naar waar iets schoons te vinden is, acht zich gelukkig Jacobs op zijn atelier te
hebben kunnen bezoeken en als zijn middelen 't hem veroorloofden eenig werk
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van hem in bezit te hebben kunnen krijgen.
Maar voor de groote menigte zal zijn werk nooit zijn 't geen deze verlangt, daarvoor
is het te innig, te weinig modern misschien, te eenvoudig, die dieper gaan zullen
zeker meer en meer de bekoring er van ondergaan. Een kunstenaar, als Jacobs
die zoo langs het steile pad er gekomen is en zooveel moeilijke tijden doorleefd
heeft, gaat of daarin ten onder, of hij komt er gelouterd uit naar boven, en dan is
zijn kunst onder al dien strijd te onstoffelijker en rijker in 't geen wat boven het
vergankelijke staat geworden. En zoo ging hel met Jacobs. Daar zullen tijden zijn
geweest in zijn leven, dat hij aan geen mogelijkheid meer geloofde ooit als kunstenaar
gekend te zullen worden, wanneer het onverbiddelijke noodlot hem dwong om alle
illusies te laten varen; en toch zou die moeilijke weg hem ten slotte tot een kunstenaar
van beteekenis maken.
Jacobs werd geboren in 1859 te Amsterdam; na zijn schooltijd was er nog geen
sprake van dat Jacobs kunstenaar worden zou, hij ging den weg van zoovelen en
kwam in zaken. Maar andere neigingen, misschien alleen liefhebberijen te noemen,
brachten

DE BEELDHOUWER EDUARD JACOBS IN ZIJN ATELIER,

1912.

ook den lust tot boetseeren aan, en zoo geschiedde het dat hij omstreeks zijn 22ste
jaar bij den beeldhouwer Van den Bossche, 's avonds onderricht in 't boetseeren
kreeg, en hiermede een lang gekoesterde wensch vervuld zag, en in '82 meerderjarig
geworden en zich geheel onafhankelijk gevoelende, besloot hij zich voorgoed aan
de beeldhouwkunst te geven. En nu werkte hij den geheelen dag bij Van den Bossche
en na een jaar trok hij naar de Brusselsche academie en mocht na daar vijf jaar
gestudeerd te hebben, te Amsterdam den Prijs van Rome verwerven.
In 1888 toog hij eerst naar Parijs en 't volgende jaar naar Florence en Rome en
vestigde zich in '91 te Amsterdam, in het hooge houten atelier aan den Ringdijk,
waar menig wandelaar uit dien tijd zich wel herinneren zal, een blik door het hooge
raam naar binnen te hebben geslagen. Toen kwamen de moeilijke tijden van
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isolement, onbekend en zonder die zoo noodige waardeering om staande te blijven
ook in materieelen zin. En het slot was, dat hij zich gedwongen voelde, elders werk
te zoeken.
Een advertentie in een dagblad verlokte hem om naar Essen te reizen, waar hij
in
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LAARDER VROUW, (GEPOLICHROMEERD GIPS.)
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HENDRIK DE KEYSER, BEELD AAN HET STEDELIJK MUSEUM TE AMSTERDAM.
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een bescheiden positie van modeleur bij een stucadoor gedurende een korte poos
werk vond, totdat zijn vriend Zijl, de beeldhouwer, hem een tijdlang de uitvoering
van zijn werk toevertrouwde; zoo werkte hij aan verschillende huizen, ook aan den
beursbouw en een gebouw voor een levensverzekering te Leipzig mede.
Bij Zijl raakte hij voor het eerst met de uitvoering in steen bekend en deed hij op
technisch gebied veel ondervinding op, door maar aan te pakken wat hem
opgedragen werd, wat hem later van veel waarde werd, toen hij zijn eigen werk in
allerlei materiaal zelf uitvoerde, zoowel hout, als steen en marmer.
Het jaar 1902 bracht groote verandering in zijn leven. Na een bezoek aan Laren
wat hem bijzonder aantrok, kwam hij tot het besluit daar te gaan wonen, in de hoop
het Larensch volk daar in velerlei werk op het land, enz. te typeeren.
Maar toen geviel het dat opdrachten van

DE SCHEEPVAART, IN OBERKIRCHNER ZANDSTEEN UITGEVOERD BEELD VOOR HET VREDESPALEIS.

allerlei aard hem gegeven werden, en zoo kon hij aan dat eerste plan niet in die
mate gevolg geven als hij zich dit voorgesteld had, al dragen ook enkele zijner
werken uit dien eersten Larenschen tijd het karakter van het Gooi. De zittende
boerenvrouw met den schoudermantel, het Huizermeisje, de bank aan den brink,
de pomp beloven wat nog te wachten staat op dit gebied van van Jacobs hand. In
den loop der jaren kwam er veel uit zijn handen dat getuigenis aflegt van het kunnen
en niet minder van het diepe voelen van dezen beeldhouwer. Het kloeke figuur van
Hendrik de Keyzer aan den gevel van 't Gemeente Museum te Amsterdam was voor
Jacobs een belangrijke opdracht, waarvan de uitvoering hem weer een stap verder
bracht.
Hoezeer ook met twijfel aan zich zelf begonnen, door onderschatting van zijn
krachten, bracht hij een werk tot stand, dat hem door velen nog meer deed
waardeeren, en hem mee zelfvertrouwen gaf,
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‘DE GRAZIËN’. MARMER-RELIEF IN HET HUIS ‘DE BIJLAKKER’ VAN DE DAMES E. EN D. AMENT TE
LAREN (N.-H.)
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JOANNA EN DOROTHEA DIEPENBROCK, BAS-RELIEF, DEN MUSICUS ALPHONS DIEPENBROCK
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zooals later blijkt uit het vrouwenfiguur dat hij daarna maakte voor het vredespaleis
en waarvan de eenvoud en gratie nevens de knappe techniek den echten kunstenaar
doen kennen.
Verscheidene portretten waaronder vele kinderen kwamen er dit zijn handen in
den loop der latere jaren, waarbij hij gelegenheid had te toonen, hoe een goed
gelijkend portret toch in de eerste plaats een kunstwerk zijn kan.

DE AANBIDDING DER HERDERS, MODELLEN VAN EENIGE IN TIN EN BRONS GEGOTEN KRIBBEBEELDJES.

Voorts noem ik het vrouwenfiguur, dat hij onlangs voltooide, en dat de
tooneelspeelster Mevrouw van der Horst door haar vereerders aangeboden werd,
en waarin hij mijns inziens volkomen slaagde datgene te leggen, wat hij verlangd
had uit te drukken ‘de smart die weer licht ziet dagen’.
In zijn kribbeliguurtjes die van zeldzame innigheid en bekoorlijkheid zijn toont
Jacobs zijn groote veelzijdigheid en oorspronkelijkheid, zooals in het vroom gebogen
Maria-figuur en de wonderschoone bijna zwevende engelen, waarvan schrijver van
dit opstel zoo gelukkig is een afgietsel te bezitten door Jacobs zelf gekleurd, want
ook hierin, zoekt hij soms iets te bereiken.
De laatste jaren brachten Jacobs vele en velerlei opdrachten, en hij vindt daardoor
de gelegenheid om uiting te geven aan zijn veelzijdigheid; een bezoek aan Jacobs'
atelier, is altijd een verfrissching, vooral dan wanneer hij vol enthousiasme over het
onderhanden werk, zijn bedoeling hiermee uitlegt, gemengd soms met de klacht
over de moeilijkheden die onoverkomelijk schijnen, en die den waren kunstenaar
toch juist weer de aanleiding zijn, om voor het nieuw begonnen werk die energie te
krijgen, die felheid die behoeden voor een herhaling van zichzelf welke alleen uit
zelfvoldaanheid kan voortkomen. Bij Jacobs is gelukkig daar dan ook geen sprake
van en is hij soms eens voor zijn doen bijzonder tevreden en meent hij wat goeds
te hebben tot stand gebracht, dan staan man en vrouw gelukkig voor het
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IN ZANDSTEEN UITGEVOERDE GEVELSTEEN IN HET HUIS ‘DE DENNENHOF’ TE BAARN, EIGENAAR DE
HEER C. HUBERS, ARCHITECT J.W. HANRATH.
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voltooide werk en is er daar een stil huiselijk feest waar te nemen, van de beste
soort. Zoo mocht ik dezer dagen van de pas voltooide plaquette met de portretten
van de twee kinderen van den componist Diepenbrock, zeker een van Jacobs beste
werken, den primeur hebben.
Ook wil ik hier nog bij vermelden, dat vele van de landhuizen van den bouwmeester
Hanrath, in de laatste jaren door Jacobs hand, met velerlei sculpturaal werk versierd
werden. En nu nog meer vertellende, van Jacobs en zijn werk, zou ik misschien te
ver gaan in zijn oogen, daar het reeds geschrevene zijn bescheidenheid misschien
al te veel is. Ik eindig dus deze oppervlakkige schets, met den wensch te uiten, dat
het aan Jacobs gegeven zal zijn, om nog veel, wat nu nog enkel in zijn gedachten
leeft, tot uiting te brengen en dat deze weinige regelen er toe bij mogen dragen,
hem in uitgebreiden kring te doen kennen en waardeeren.

IN EIKENHOUT GESNEDEN TRAP-BALUSTRE IN HET HUIS VAN DEN SCHILDER J.S.H. KEVER.
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Japansche kleurendrukken in het Rijks Ethnographisch Museum
te Leiden
door dr. M.W. de Visser.
VIII.
Utagawa Toyoharu en zijn leerlingen Toyohiro, Toyohisa en Toyokuni
I.
Vóór wij tot den

NR 16. O KARU BRENGT HET ANTWOORD HARER MEESTERES, IN DE DERDE ACTE DER CHUSHINGURA.
PRENT VAN UTAGAWA TOYOHISA.

beroemden T o y o k u n i I overgaan, willen we zijn leermeester T o y o h a r u en zijn
medeleerlingen T o y o h i r o en T o y o h i s a behandelen. Hun werk zal, met dat
van Toyokuni I, op de achtste tentoonstelling (1 Februari-1 Mei 1913) te zien zijn.
Met nr 1 doen we een greep terug in het verleden. Het is een prent van I s h i k a w a
T o y o n o b u (1711-1785), wiens tijd en stijl hem op één lijn stellen met Masanobu
en de oudere Torii. We gaven deze prent reeds op de tweede tentoonstelling (nr
46), maar brengen haar nu nog eens weer op den voorgrond als het werk van hem,
met wien T o y o h a r u , de stichter der Utagawaschool, de schilderkunst leerde van
N i s h i m u r a S h i g e n a g a . Volgens Strange is hij zelfs Toyoharu's leermeester,
maar dit schijnt op een vergissing te berusten. Hoe het zij, het onderwerp dezer
prent, het t o o n e e l , dat door Shigenaga's groeten leerling Harunobu versmaad
werd en dat we ook bij Toyoharu en diens leerling Toyohiro niet aantreffen, vond
bij Toyohisa en vooral bij Toyokuni I een sterken weerklank, en werd door den laatste
in anderen stijl zelfs tot het hoofd-onderwerp van zijn school verheven.
U t a g a w a T o y o h a r u (1735-1814). die zich in den beginne Ichiryusai teekende,
een bij zijn volgelingen geliefde nom de pinceau, was een zeer begaafd schilder,
die veel werkte in den zoogenaamden Hollandschen stijl. Hij was n.l. een der eersten,
die de regelen der Europeesche perspectief toe-
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20. GEZICHT OP DE TōKYō-BAAI VAN AF GOTENYAMA, DOOR TOYOKUNI I.

paste, welke hij aan Hollandsche of aan andere door de Hollanders op Deshima
meegebrachte platen ontleende. Dit kwam hem voor zijn ruime vertrekken, druk
bevolkte straten en uitgestrekte landschappen uitstekend te pas. Het is jammer, dat
het Museum van dezen meester niet meer dan vier prenten bezit (nr 2-4), waarvan
nr 3a een duplicaat met andere kleuren is van nr 3. Nr 2 vertoont een groot paleis,
de zoogenaamde yashiki van een Daimyō (een feudalen lord), waarvan we van een
hoog punt uit het geheele uitgestrekte interieur kunnen zien. We worden terstond
herinnerd aan de nationale Tosa school, die zóó graag alles liet zien wat er in de
paleizen omging, dat zij eenvoudig de daken ervan wegdacht. De shima-dai, een
klein tafeltje met den heiligen sparreboom van Takasago, door den ouden man en
vrouw die hem bewaken tot symbool van huwelijkstrouw gemaakt, staat in de
rechterkamer van het middengebouw. Nu weten we in eens wat er gaat gebeuren:
er zal een bruiloft gevierd worden. En ziet, de bruid, in een gesloten draagkoets
gezeten, is al vlak bij de wijd geopende poort gekomen. Maar het is geen gewone
bruid, en het is geen gewone stoet die haar begeleidt, want het zijn allen vossen in
menschengestalte, alleen door hun koppen kenbaar! En daar binnen wordt haar
komst ook door vossen voorbereid. Het is nacht; pikzwarte duisternis ligt over de
bergen, maar in en om het paleis is alles verlicht door lampen en lantarens. Het is
de tijd voor vossenspokerij het, meest geschikt, en als de morgen daagt zullen de
bruiloft vierende vossen met paleis en al weggetooverd zijn. Geen beest in Japan
haalt meer spokerijen uit dan de vos, en menige Japansche courant weet er ook
nu nog van te berichten. Als rijstgeest in Japan vereerd, is hij als spookdier in
overoude tijden aan China ontleend. De ‘Bisschop van Toba’, die op 't eind der 11de
eeuw door zijn karikaturen den stijl der ‘Toba-schilderijen’ schiep, bracht der-
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21. BLOEMEN DER VOSHIWARA, DOOR TOYOKUNI I.

gelijke grappige dierteekeningen in zwang. Op deze prent zien we, hoe ze nog
zeven eeuwen later den schilders tot motief dienden.
Toyoharu's zin voor humor blijkt ook uit nr 3 (en 3a), waar we de zeven
Geluksgoden thuis zien. Hun drakenschip, het Takarabune of ‘Schip met
Kostbaarheden’, ligt zwaar beladen bij de door de golven der zee omspoelde veranda
van hun vorstelijk huis. De witte kraanvogels, symbolen van lang leven, vliegen in
de lucht, evenals de witte zeiltjes in de verte scherp afstekend tegen den donkeren
oudejaarshemel. Straks zullen ze uitzeilen om geluk en voorspoed aan de menschen
te brengen voor het nieuwe jaar, maar eerst doen zij zich thuis nog eens te goed
aan rijstwijn en gebak, en spelen vergenoegd een spelletje go. De deftige Bishamon
zit geharnast en gehelmd een schaaltje sake te drinken naast zijn dikken vriend
Hotei en tegenover den lustigen Daikoku, terwijl de beide oudelui, Jurōjin en
Fukurokuju, allergenoegelijkst hun spelletje doen onder de muziek van Benten's
gitaar. Vriend Ebisu kan intusschen zijn liefhebberij, het hengelen, niet laten, en
haalt, op de veranda gezeten, juist een grooten tai-visch op. Rechts op den
achtergrond zien we verscheidene kura's, schatkamers en magazijnen, wegens 't
brandgevaar met dikke muren van klei voorzien, zooals ze nog veel te midden der
houten huizen voorkomen. Zeven kostbare paarlen worden op een schaaltje
aangebracht door een der kleine jongens, die een rijke mannelijke nakomelingschap
symboliseeren; een op den vloer kruipende schildpad en een op een scherm
geschilderde sparreboom geven lang leven, en het gewei van het gelukbrengende
hert prijkt in een vaasje op den achtergrond. Het merkwaardig verschil in kleur der
beide exemplaren van deze prent brengt een zeer verschillenden indruk te weeg,
maar het intens genoegelijke straalt bij beide door.
Na met nr 4 een aardig landschapje, zonsopgang aan de Yedo baai bij Shinagawa,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

126
met de banken van een theehuisje op den voorgrond, bezichtigd te hebben, gaan
we over tot een van Toyoharu's beste leerlingen, U t a g a w a T o y o h i r o
(1773-1828). Als goed landschapsschilder de leermeester van Hiroshige I, muntte
deze meester ook uit door andere kleurendrukken en door boekillustratie.
Van de laatste hebben wij een voorbeeld in het tweede gedeelte van de E h o n
S e i y u k i , een door Hokŭsai, Ohara Tōya en Toyohiro geïllustreerde Japansche
vertaling van den bekenden Chineeschen roman S e y i u k i of ‘Verhaal van een
reis in 't Westen’. Deze fantastische, met wonderen opgesmukte beschrijving van
de avonturen van den beroemden Chineeschen Buddhistischen priester Huen Tsang
uit de 7de eeuw, die naar Vóór-Indië toog om heilige boeken te verzamelen,
verscheen in het Japansch in vier gedeelten, elk van 10 bandjes. Het eerste gedeelte,
in 1806 te Ōsaka verschenen, is geïllustreerd door Ohara Tōya, het tweede, in 1827
aldaar gedrukt, kreeg waarde door Toyohiro's bekwame hand, en de twee laatste
gedeelten, in 1835 en 1836 verschenen, geven in twintig bandjes het mooie werk
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35. ZOMERAVOND IN YEDO, DOOR TOYOKUNI I.

van Hokŭsai te zien. Het is alles zwartdruk, zooals de meeste illustraties; als Huen
Tsang's hoofdtrawant zien we telkens een met goddelijke macht begaafden aap
opduiken, wiens daden den schilders een dankbaar onderwerp boden. Op één der
door Toyohiro gemaakte prentjes is de pelgrim aan het bidden om regen; reeds
zweven de donderen de windgod met hun trommels en zak boven 't altaar, wilde
bliksemstralen klieven de pikzwarte lucht, hevige regenstroomen zwiepen neer, en
de geweldige donderspiraal rolt als een ratelend rad door het dreigende duister. Die
spiraal vormt ook den machtigen achtergrond van een strijd, op de wolken gevoerd
tusschen een Indischen prins en een éénhoornigen demonenkoning.
Van de losse prenten van dezen meester toenen nr 5-8, pratende, wandelende
en spelende vrouwen, ons duidelijk Utamaro's invloed. Ook op nr 8a en b (Port.
XLVI), waar het Ebisu-huis in de Owari straat, met zijn reusachtige afbeelding van
den geluksgod Ebisu, den patroon van den handel, door zijn kennisgeving van
uiterste ver-
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laging der prijzen de dames tot het koopen der aldaar voorradige stoffen uitlokt,
herkennen we in de wandelende vrouwen Utamaro's rijzige gestalten. Nr 9-14 zijn
kleine, fijne prentjes, waarvan nr 10 en 14 zich door de erbij geschreven gedichtjes
als surimono's, gelegenheidsprenten, doen kennen. Op nr 9 zit een hofedelman in
een boot en staart peinzend over de golven. Het wapen op zijn mantel, twee
tegenover elkaar geplaatste vlindersvoorstellend, bewijst dat hij behoort tot de
machtige Hōjō's, die in de 13de en 't begin der 14de eeuw als Regenten, te Kamakura
regeerden. Van de drie vrouwefiguurtjes op nr 11-13 brengt het wasschende vrouwtje
(nr 12) ons terstond weer Utamaro te binnen, terwijl de beide anderen als het ware
een schakel vormen tusschen Utamaro en Hokŭsai. Ook de surimono nr 14 doet
ons aan Hokŭsai en zijn school denken, evenals 14a-f (Port. XLVI), die eveneens
gelegenheidsprenten zijn. Nr 15, een der ‘Acht gezichten van Yedo’, geeft ons een
aardigen blik op ‘Mii bij avondsneeuw’. Een zacht rose nevelbank hangt over de
wijde rivier, en een dikke laag sneeuw bedekt de torii (Shintōtempelpoorten)
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41. LENTEBLOESEMS TOOVEREN IN DE LAATSTE MAAND, DOOR TOYOKUNI I.

en boomgroepjes met de half verscholen tempeldaken. Ook nr 15a is een
landschapje uit een reeks van acht gezichten van Yedo, n.l. Nihonbashi, de beroemde
brug en wijk, in de kalmte van den avond, met in paarsen nevel weggedoken huisjes
en den witten Fuji hoog op den achtergrond.
Een andere leerling van Toyoharu, U t a g a w a T o y o h i s a , die eveneens op 't
eind der 18de eeuw te Yedo werkte, is door nr 16 zeer goed vertegenwoordigd.
De bekende acteur Segawa Michinosŭke, die ook door Toyokuni op nr 57 in een
vrouwerol is afgebeeld, treedt hier op als O Karu, de jonge dienares van Yenya's
gemalin Kaoyo, het afwijzend gedicht van hare meesteres aan Moronao brengend
in de derde acte der Chūshingura. Bij het beschouwen dezer fijne figuur met haar
zacht getint kleed staan ons terstond Katsugawa Shunsho's meesterlijke prenten
voor den geest, zooals b.v. nr 82-84 van de tweede tentoonstelling, eveneens
tooneelspelers in rol. Vooral nr 83, een vrouwefiguur, ook bij de beschrijving
afgebeeld, geelt ons de zekerheid van Shunshō's grooten invloed op
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Toyohisa's werk. Hoe ook Toyokuni I onder zijn ban kwam, zullen we bij nr 46-49a
van diens prenten zien. In Port. XLVI zijn nog twee prenten van Toyohisa te zien
(nr 16a en b): een Nieuwjaars-surimono, en een hoofdstraat van de Nieuwe
Yoshiwara. Op de surimono zien we Ozora Buzaemon, een buitengewoon sterk
man, wiensgroote lichaamsafmetingen boven aan de prent nauwkeurig zijn
aangegeven, met uitgestrekten arm twee senryōbako (doozen met 1000
goudstukken) en een sambō (offertafeltje) met degebruikelijke Nieuwjaarssymbolen
voor zich uit houdend. In de Yoshiwara (16b) wordt het Niwaka feest gevierd, dat
we bij Utamaro (Tentoonstelling IV, nr 20-24c) herhaaldelijk zagen weergegeven.
Deze prent behoort tot onze oude verzameling, maar is, helaas, bijzonder hard van
kleur.
Met nr 17 zijn we bij T o y o k u n i I, de hoofdpersoon van deze tentoonstelling,
aangeland. Met Utamaro en Hokŭsai is deze meester in Europa het meest bekend.
Deze zeer productieve schilder leefde te Yedo van 1769 tot 1825. Hoewel zijn
leermeester Toyoharu de stichter der Utagawa school was, is hij het eigenlijke
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54. O KARU'S BROEDER IN DE ZEVENDE ACTE DER CHUSHINGURA, DOOR TOYOKUNI I.

hoofd ervan. Zijn leerlingen Kunisada en Kuniyoshi verbreidden den invloed der
school tot in het midden der 19de eeuw. Evenals bij Toyoharu deed zich Europeesche
invloed in zijn werk gelden. We zien hem eerst Kiyonaga's en ook Shunyei's stijl
volgen, om vervolgens, omstreeks 1800, Utamaro's lange vrouwegestalten niet
alleen na te bootsen, maar zelfs nu en dan onder Utamaro's naam uittegeven. Doch
spoedig vormt hij bij zijn wedstrijd met Utamaro een forschen, zelfstandigen stijl.
Zijn acteurs zijn meesterlijk, zijn vrouwen fijn, zijn kleuren zacht en harmonisch, zijn
drukke straatscènes vol humor en leven. Zijn werk moet wèl onderscheiden worden
van dat van zijn adoptiefzoon Gosotei Toyokuni, die zich meestal, evenals zijn vader,
‘Toyokuni’ teekent. Voorts nam Kunisada in 1844 zijn meester's naam aan als
Toyokuni II, en teekende ook eenvoudig ‘Toyokuni’. Tenslotte wordt zelfs een,
overigens onbeduidende, Toyokuni III vermeld.
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Toyokuni I illustreerde, evenals Hokŭsai, romans van Bakin, Santō Kyōden e.a.,
en gaf verscheidene prentenboeken uit. Het Museum bezit o.a. een parodie op de
Chū-
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shingura, met tekst van Santō Kyōden, waarin dit aangrijpende drama op de
potsierlijkste wijze wordt voorgesteld, en nog een ander werkje vol karikaturen,
waarin Kyōden en Toyokuni hunne medemenschen belachelijk maken door hen als
alle mogelijke dieren te doen optreden. Zelfs Buddhistische heiligen ontgingen den
spot dezer beiden niet, zooals blijkt uit een boekje,

NR 60. DE ACTEUR BANTō SPEELT VOOR PAARD EN RUITER TEVENS, TOONEELSCÈNE DOOR
TOYOKUNI I.

waarin de 16 Arhats, Buddha's voornaamste discipelen, met hunne ruige gezichten
en kale koppen in grappige situaties verschijnen, meestal in verband met mooie
jonge dames, zoodat van hunne heiligheid niet veel meer overblijft. In 1826 verscheen
Bakin's K e i s e i S u i k o d e n , of ‘Suikoden der Courtisane's’, waarbij een oude
Chineesche rooverroman uit de Yuen dynastie (1206-1368) in een Japansch
vrouwenverhaal werd herschapen. Toyokuni gaf er fijne plaatjes bij, vol dramatische
kracht; ongelukkig hebben we er slechts een afgesleten druk van. Veel beter bewaard
is de fijnheid van lijn in de illustraties van twee romans van Tanehiko, in 1820 en
1826 verschenen: de aan het theater herinnerende tafereelen zijn vol leven en
beweging. Een andere beroemde romanschrijver, Shikitei Samba, schreef den tekst
van twee prentenboeken in kleurendruk, aan de beroemde tooneelspelers van die
dagen gewijd (1801 en 1803). Typische tooneelkoppen geeft een boek, een jaar
later verschenen; tafereelen uit het vrouwenleven vindt men weer in twee andere.
Het zijn ook voornamelijk vrouwen, die de ‘Beroemde plaatsen van Yedo’ stoffeeren.
Een aardig ‘Nieuwjaarsgeschenk uit Toyokuni's penseel’ geeft een
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NR

62. WAAIERVORMIG PORTRET VAN DEN ACTEUR BANTō IN ROL, DOOR TOYOKUNI I.

bonte mengeling van grappige kleine figuurtjes, zeer goed geteekend en in één toon
gehouden met zwart, wit, grijs en vleeschkleur, precies als in Hokŭsai's Mangwa.
In het tweede gedeelte van het boek heeft de schilder de scherts ter zijde gezet en
prachtige vogels, strijdende krijgers en een paar fijne landschapjes gegeven, maar
ten slotte breekt zijn humor weer door in grappige voorstellingen van den
Buddhistischen heilige Bodhidharma en den Chineeschen demonendooder Shōki.
Van de lose prenten geeft nr 17 een kijkje aan den ingang der Nieuwe Yoshiwara
met haar druk gewoel; buiten hangt de zachtrood getinte avondnevel over de velden.
Nr 18 is alweer het liefelijke Mii bij Yedo, aan de breede rivier gelegen, dat we op
Toyohiro's prent (nr 15) in de sneeuw gedoken zagen. Toen was het verlaten, en
niemand kwam den tempel bezoeken; maar nu is de lente gekomen, het
theehuisvrouwtje heeft haar bank weer naast de poort neergezet, en de bezoekers
stroomen toe, te voet of in pleizierbooten. Vijf andere gezichten te Yedo (P. XLVI),
alle uit de oude verzameling, zijn helaas ongenietbaar door den afschuwelijk harden
druk. Des te mooier zijn de plaatjes uit een prentenboek, aan het vrouwenleven
gewijd, waar we Yedo's beroemde plaatsen getooid zien met lentebloesems of
herfsttinten en jonge vrouwen. Al was al Toyokuni's werk verloren gegaan behalve
dit, dan zouden deze kleine plaatjes hem toch reeds, ook in Europa, als een der
eersten onder de Ukiyoe meesters hebben doen eeren. Ook nr 27 en 28 zijn uit een
vrouwenboekje genomen; hier zien we de dames in huis, maar deze prentjes, hoewel
ook fijn van lijn en kleur, missen de eigenaardige, bekoring, die er van de andere
uitgaat.
Met nr 29-34 vinden we ons in Kiyonaga's vrouwenwereld verplaatst. Inderdaad
stond hij in den eersten tijd van zijn kunstenaarsloopbaan geheel onder invloed van
dezen grootmeester der Japansche prentkunst. Dat hij een goed volgeling was,
blijkt uit de harmonie der zachte kleuren en het rythmisch bewegen der gestalten;
alleen nr 34 is harder van tint, wat aan den druk te wijten is. Nr 29, een bijzonder
mooie prent, behoort tot een reeks van ‘Twaalf maanden naar de mode’, zooals we
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die ook bij andere meesters aantroffen. Nr 30 behandelt een geliefkoosd thema, de
achtste acte der Chushirigura, de reis van moeder en dochter naar het huis van den
verloofde. Het sterk rythmische in Kiyonaga's werk heelt Toyokuni zoozeer
aangetrokken, dat hij de beide vrouwen een gezellin gegeven heelt om er een groep
van te vormen. Op den achter-
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grond zien we de vanen van een processie langs de zachte lijnen van den Fuji
schuiven. Nr 34 toont ons een levendig riviergezicht te Yedo, niet uitgestrekte
paleizen aan den overkant, en vreedzaam wandelende figuren op den voorgrond.
Nr 35 en 36 vormen den overgang tot Utamaro. In de eerste herkennen we nog
Kiyonaga's vrouwen, maar tenger en slank als die van den grooten schilder der
Yoshiwara. Met wijd opengeschoven deuren zitten zij genoegelijk bij 't lamplicht te
musiceeren, en daar buiten welft, zich een donkere hemel boven de heuvels en de
baai, waar een groepje scheepjes kalm ligt te dobberen in 't heldere maanlicht. Nog
nader tot Utamaro staat nr 36, een rijzige jonge vrouw, niet in den wind fladderend
kleed op den uitkijk staande. Dan voeren 37-39 ons gehoed in Utamaro's kring. Een
buitengewoon slanke vrouw, met den ceremonieelen hoed (eboshi) op het hoofd
en met de symbolen van lang leven op haar waaier, voert een Nieuwjaarsdans uit,
daarbij door een andere niet een handtrommel begeleid. Op nr 58 zien we twee
gelieven, geheel in Utamaro's stijl, en nr 39, een dubbele prent, toont ons Utamaro's
vrouwen op het gebied van een grooten Buddhistischen tempel. Het sparrenbosch
op den achtergrond duikt half in den witten nevel weg, en geloovige bezoekers
spoeden zich naar de steile trappen van het hoofdgebouw, na hunne handen in den
wijwaterbak gereinigd te hebben voor het gebed.
Nr 40-42 geven ons Toyokuni's vrouwen in een zelfstandigen stijl, die ons de
vrouwen van Hokuŭsai. Yeizan en Yeisen voor oogen doet staan. Vermoedelijk
ondergingen die allen zijn invloed, want in gezichtstypen en houdingen is veel
verwantschap te bespeuren. Nr 40 is de dertiende van honderd platen, de Hyakunin
isshu

NR

64. WAAIERVORMIG PORTRET VAN DEN ACTEUR MATSUMOTO IN ROL, DOOR TOYOKUNI 1.

illustreerend. Verscheidene Ukiyoe schilders hebben dezen in 1235 verzamelden
bundel van honderd korte gedichten (tanka) van even zoovele dichters uit de 7de
lot de 13de eeuw tot onderwerp van illustratie gekozen. We zien hier een jonge
dame niet raket en pluimbal in de handen en vliegende kraanvogels, symbool van
lang leven, op haar kleed. Zij heeft blijkbaar het Nieuwjaarsspel een oogenblik
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gestaakt en kijkt bedeesd voor zich. Nr 41, een buitengewoon mooie prent, geeft
ons een andere jonge schoone te zien, bezig in de laatste maand van het jaar de
kale takken van een treurwilg niet witte rijstballetjes te versieren, die ze er zorgvuldig
aankleeft
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om zoodoende de illusie van een midden in den winter in vollen bloei staanden
boom te wekken. ‘Het eerste bad in 't nieuwe jaar’, lezen we op nr 42, waar een
jonge dame met opgestoken regenscherm juist de met bamboes en sparretakken
als Nieuwjaarstooi versierde, poort uitgegaan is en nu op hare hooge, zwartverlakte
klompjes door de sneeuw waadt, op weg naar het badhuis. Want baden is de lust
en het leven der Japanners, en hoe heeter hoc beter.
Nr 43-45, drievoudige prenten, waarvan vooral de beide eerste zeer mooi van
kleur en lijn zijn, geven een gezelschap jonge vrouwen, in twee veerbooten de
Tamagawa bij Yedo overstekend, en anderen aan 't strand van de baai. Op nr 46
zijn eenige hofdames, in wier midden zich een kleine prins bevindt, zich aan het
vermaken met pijltjes te blazen door lange blaasroeren; de pijltjes staan in ronde
kokers gereed. Het weelderig ornament van boven, waar de zeven geluksgoden
druk in de weer zijn in een uitgestrekt landschap, en de kraanvogels uit de wolken
komen vliegen, getuigt van de vorstelijke pracht van het Shoōgunspaleis.
Nr 46-75 zijn alle aan Toyokuni's hoofdmotief, het tooneel, gewijd. Telkens weer
zien we, de beroemde tooneelspelers van dien tijd, Iwai Hanshirō, Onoe Eisaburō,
Segawa Kikunojō, Sawamura Tanosuke, Kantō Mitsugorō, Nakamura Utaemoa
e.a., optreden in allerlei aan het publiek bekende manne- en vrouwerollen. Bij het
zien van nr 46-49a treft ons de sprekende gelijkenis tusschen deze figuren en
S h u n s h ō 's acteurs, waarvan we boven reeds spraken. Vooral nr 48 en de beide
volgende prenten zouden voor Shunshō's werk kunnen doorgaan. Het zijn dezelfde
zachte kleuren, dezelfde gestalten en houdingen. Ook bij de andere theaterprenten
zien we Shunshō's invloed telkens weer opduiken, zooals b.v. bij nr 52, 55 en 59.
Doch daarnaast breekt zich toch Toyokuni's eigen groot dramatisch talent baan,
zooals het zich heeft ontwikkeld in het werk van zijn leerlingen Kunisada. Kuniyoshi
en de hunnen, en, gemengd met Hokŭsai's invloed, in dat der Ōsaka school. Hier
en daar worden we aan Utamaro herinnerd, b.v. bij nr 57, waar een Niwaka prent
van dezen meester ons voor den geest komt. Het theater bood een rijke stof voor
het penseel. Het individueele gaat op den voorgrond treden, en er komt actie in de
tot nog toe statig voortschrijdende gestalten. Hoe zich dit ook buiten het theater
deed gelden, hebben we bij Yeisen gezien.
Op nr 50 gaat een man zijn hevig liefdeverlangen, in een groot Chineesch karakter
op een vlieger uitgedrukt, ten hemel zenden als een vurige bede om vervulling.
Want vliegers, aan China ontleend, dienden van oudsher tot het opzenden van
gebeden. Nr 54 is weer een figuur uit de Chūshingura, O Karu's broeder Teraoka
Heiemon, die in de zevende acte het hoofd der saamgezworenen tegen de anderen
beschermt. Op nr 56 doet een jonge vrouw een groote tempelgong weergalmen om
de naburige bewoners te doen samenstroomen, en op nr 60 zien we de wonderlijk
primitieve manier, waarop paard en ruiter op het tooneel door één persoon werden
voorgesteld.
Nr 61-64 zijn mooie tooneelspelerbustes, waarvan de drie laatste tot een reeks
waaiervormige behooren, zooals we die ook bij Bunchō leerden kennen
(Tentoonstelling IV. nr 4-8). Op nr 66 hakt een edelman verwoed los op een
fladderenden bundel papieren, tot groote ontsteltenis van de bij hem in de boot
zittende vrouw, die ons doet vermoeden dat we hier met een liefdesdrama te doen
hebben. Intusschen gluurt de groote zilveren maanschijf rustig door de wolken op
het ijdele menschengedoe, en klinken zang en muziek van uit een kleinere boot
over het zacht kabbelende water. Op nr 67 danst de roode dondergod zijn wilden
dans, slaand op zijn zeven trommels, die als een aureool achter zijn dreigenden,
gehoornden kop zweven. Met nr 69 en 70 zien we ons weer in de Chūshingura
verplaatst,
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In de 5de acte vlucht Sadakurō, de roover, na den moord op den ouden boer in een
boom voor hel door diens schoonzoon vervolgde everzwijn. In de 9de acte, een aan
Toyokuni toegeschreven, doch wellicht van Utamaro's hand afkomstige prent, komt
Kakogawa Honzō, als zingende meistreel vermomd, te juister tijd tusschenbeide,
wanneer zijn vrouw en dochter, om den smaad

NR

66. WILDE TOORN IN 'T VREDIG MAANLICHT. TOONEELSCÈNE, DOOR TOYOKUNI 1.

van het afgewezen huwelijk te dempen, zich ten doode voorbereiden. Het is
merkwaardig, dat de schilders de scènes uit dit drama meestal niet als op het tooneel,
maar als in 't werkelijke leven voorvallend afbeeldden, Zij gaven de geschiedenis,
maar niet de theatervoorstelling. De acteurs moesten hier wijken vuur het drama.
Op nr 71-74 echter, vier bijzonder mooie, dubbele en drievoudige prenten, treden
de acteurs weer op den voorgrond. De laatste toont ben buiten het theater, op een
boottochtje in de sneeuw, wat een geliefkoosde ontspanning scheen te zijn. Zij zijn
in gezelschap van eenige schoone courtisane's, maar één hunner heeft zich zóózeer
in vrouwerollen ingeleefd, dat hij zelfs op zoo'n uitstapje als vrouw verkleed is. Een
andere acteur, niet minder getrouw aan zijn kunst, biedt hem op hoffelijke wijze de
hand, om hem bij 't uitstappen behulpzaam te zijn. Intusschen kijken de werkelijke
vrouwen met grappige belangstelling naar haar mededinger.
Ten slotte geeft nr 75 ons een blik in een Japansch theater, waar het publiek
allergenoegelijkst zit te eten, te drinken, pret te maken en te ronken. Voor 't laatste
is de waarschuwing aan de kanten. ‘Voorzich-
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tig met vuur’, lang niet overbodig. Op het schellinkje gaat het rumoerig toe, en
vechtpartijtjes verhoogen er de vreugde. Op het tooneel geven eenige hofdames
een voorstelling van een strijd met houten zwaarden ten pleiziere van een prinses,
die op een verhevenheid met een allervervelendst gezicht zit toe te kijken. Het
geheel geeft een typisch kijkje in een volkstheater.
Zoo zijn we met Toyokuni de tooneelwereld binnengegaan: met Kunisada zullen
we haar in volle actie zien.

NR

5. SPELENDE VROUWEN, DOOR UTAGAWA TOYOHIRO. (ZIE PAG. 126).
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Verlakt mandwerk van Burma,
door Joh. F. Snelleman.
Burma is lang oen afgesloten land geweest, met de zee aan den eenen en de bergen
aan den anderen

HET BEGIN EN HET EIND DER BEWERKING. (MIDDELLIJN VAN HET VOLTOOIDE BAKJE (RECHTS)
CENTIMETER).

10

kant. Verwante stammen, opgesloten tusschen dezelfde natuurlijke grenzen kwamen
een voor een onder de heerschappij van Burma. Men handelde onder elkander,
maar men vocht óók onder elkander, en al vechtende heeft Burma zijn
eigenaardigheden lang weten te bewaren; het ontwikkelde zijn karakter in
onafhankelijkheid en behield zijn oorspronkelijke frischheid. Gewoonlijk vecht men
vooral met zijn naaste buren en zoo had ook Burma, dat omstreeks het jaar 1000
van onze jaartelling een machtig rijk was, met Pagan tot hoofdstad, strijd te voeren
met staatjes en niet landschappen, die thans binnen de grenslijn van het rijk liggen.
Maar ook met Siam en China; legers van belang werden uitgerust tot behoud van
de onafhankelijkheid, en de kronieken spreken van een veldtocht tegen Siam in
1591, met 5000 olifanten en 300.000 krijgers.
Reeds in 1824 is de inlijving van Burma bij het Britsch-Indische rijk begonnen met
de aanhechting der provinciën Arakan. Martaban en Tenaserim in Neder-Burma.
De residentie was al eenige malen verlegd naar plaatsen hooger aan de rivier, om
de komst van vreemdelingen tegen te houden; 't laatst was Mandalay de hofstad.
de tegenwoordige hoofdstad. In 1884 begon de aanhechting van Opper- Burma,
nadat de Burmaansche regeering neiging had getoond tot aanvaarding van de
bescherming van Frankrijk.

HET SPLIJTEN VAN DE BAMBOE, EN HET VLECHTEN VAN HET MANDJE.
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Nu heeft onze voormalige land genoot dr. J.Ph. Vogel, die leider van het
archaeologisch onderzoek in Britsch Indië en den lezers van ‘Elsevier’ welbekend
is, op eene reis door Burma in
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HET SCHUREN OP DE DRAAIBANK, EN HET INSNIJDEN DER FIGUREN.

Pagan, de reeds genoemde voormalige residentie van het rijk, een merkwaardig
procédé gevonden. dat mandwerk waterdicht maakt. Geenszins nieuw is dicht
mandwerk, dat de vergelijking ‘zoo lek als een mandje’ tot een onjuistheid maakt.
In het Oost-Afrikaansche Oessoekoema-land, ten noorden van Oenyamwesi, vlecht
men manden waarin bier bewaard wordt; en de Papayo's in Arizona maken eveneens
mandwerk waarvan het vlechtsel zoo dicht aaneensluit, dat het geen water doorlaat.
Daarenboven levert West-Afrika vlechtwerk, dat met koemest waterdicht gemaakt
is.
Bij deze laatste primitieve manier van werken steekt de methode die men te Pagan
volgt gunstig af; zij brengt iets fijners te voorschijn, een voorwerp dat, naar het
uiterlijk, gepolijst hout of geëmailleerd metaal zou kunnen zijn. Men begint met het
vlechten van het mandje dat op fig. 1 afgebeeld is; het materiaal is gespleten
bamboe, dat men bereiden ziet door de beide vrouwen rechts op rig. 2: beiden
splijten de bamboe-reepen, de eene met een mes, de andere met de hand, en deze
gebruikt ook hare teenen om de bamboe-strook vast te houden. Is het mandje
gevlochten - en hoe dat geschiedt op een ronden vorm toont ons de vrouw links op
lig. 2 - dan besmeert men de wanden van binnen en van buiten met een zwarte olie,
die wood-oil of houtolie heet en uit de Shan-staten komt in Siam, aan de westelijke
grens van dit land. Vermoedelijk is de geheele techniek uit noord-Siam afkomstig,
en werd zij naar Burma gebracht door de in het deltaland van de Irawaddi wonende
Talaings, in de 11e eeuw, toen zoovele kunsten en bedrijven zich hebben neergezet
in Pagan, tengevolge van de verovering van Thaton door de Burmanen. Vroeger
vond men deze kunstindustrie ook te Prome, maar gebleven is zij alleen te Pagan
en te Mandalay. Pagan is het eigenlijke centrum.
Nu - d.w.z. als de olie droog is -wordt het oppervlak geschuurd met puimsteen,
en dit oliën en schuren herhaalt men telkens, nadat de 't laatst opgebrachte laag
droog geworden is. Dit maakt dat het overigens vrij eenvoudige procédé veel tijd
kost; van vier tot zes maanden in 't geheel moeten de voorwerpen drogen in een
ondergrondschon, gemetselden kelder, alvorens zij de twaalf stadia der bewerking
hebben doorloopen. Vandaar dat het handwerk op sterven ligt: in onzen tijd is men,
zelfs in Burma, niet gediend van deze langdradigheid; uitgevoerd worden deze
artikelen niet, en ingevoerd wordt allerlei Europeesch glas- en aardewerk.... het
oude liedje van het beschaalde, alles vermoordend Westen. Het afschuren geschiedt
op een draaibank (fig. 3), een die niet doordraait, maar die heen en weer getrokken
wordt door een touw, welks twee einden gebonden zijn aan de beide einden van
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een stok, nadat een slag om den spil gelegd is. Op deze afbeelding zijn mannen
en jongens aan den arbeid.
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Na de zevende droging begint men den buitenwand te versieren met ingesneden
figuren en deze groeven, met een ijzeren stilet aangebracht (fig. 3 en 4) vult men
op met allerlei verven. Op den draaibank worden de evenwijdige groeven
aangebracht die de uit de hand geteekende figuren insluiten; de kunstenaar gebruikt
bij dit werk geen voorbeelden of modellen; meerendeels geeft hij (of zij, fig. 4)
voorstellingen ontleend aan de Vessantara, de Mahajanaka en andere Jakatas, de
tien groote Jakatas geheeten; of wel aan het leven van Boeddha, zooals de vlucht
uit het paleis, en aan de historie van Burma. Oprement of arsenicum-sulfaat geeft
de gele kleur, oprement met indigo een mooi groen; ook vermiljoen wordt gebruikt;
door een oordeelkundig mengen van geel, blauw en rood kan men allerlei
kleurschakeeringen te voorschijn roepen.

DE AFWERKING DER VOORWERPEN.

In het Museum te Rotterdam zijn, als een geschenk van dr. Vogel, tentoongesteld
de twaalf ontwikkelings-momenten van het op fig. 1 afgebeelde bakje, met het
vlechtmateriaal en de verschillende verven. Zijn Burmaansche collega, de heer Taw
Sein Ko te Mandalay, zorgde voor een uitvoerige nota met wetenswaardigheden
omtrent deze techniek.
R o t t e r d a m , Nov. 12.
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Regen en wind
door Hélène Swarth.
Ik zag de Regen spelen met den Wind.
En Regen zweefde en zaaide zilverkralen
En lokte en sloeg den dartelend brutalen
Met sluiertulle en gazen lokkenlint.
Toen poogde Wind met neurie-zacht verhalen,
Verliefde knaap, die zoet gevlei verzint,
Voor 't lachend meisje, dat hij plaagt en mint,
Tot willig kozen over haar te. halen.
En uit den boomkruin, waar hij zong en floot,
Kwam stoute Wind in suizelvaart gesprongen,
Zoodat hij Regen plots in de armen sloot.
Weg zweefde Regen met haar wilden jongen.
Elk blad blonk groen, de rozen werden rood,
De lucht werd blauw en álle vogels zongen.
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De genesis van de kunst van P. Bruegel de Oude
door Pol de Mont. (Slot.)
Doch niet alleen had het kunstvak, waarin Bruegel boven alles zou uitmunten, bij
zijn optreden zich reeds uit de religieuze schildering

BRUNSWIJKER MONOGRAMMITST. ECCE HOMO, (RIJKSMUSEUEM, AMSTERDAM).

ontwikkeld en zich uit de ban van deze als afzonderlike kunstuiting bevrijd; niet
alleen was in de min of meer volmaakte werken van een gehele en lange rij
voorgangers een schat van haast pasklaar afgeronde onderwerpen voorhanden.
Waarin hij naar hartelust zou kunnen putten; nog veel treffender en, ik beken het,
verwonderliker is het, dat zelfs het zeer bizondere, in bijna al zijn scheppingen op
de voorgrond tredende en overigens met de grootste beslistheid meest algemeen
als zijn hoogste verdienste aanschouwd streven in verscheidene meesters vóór
hem welbewuste en vastberaden adepten had gevonden. Ik wil gewagen van dat
dubbele streven, waardoor zich, om met Bodenhausen te spreken, de ‘nieuwe’ kunst
van die van de primitieven karakteristiek onderscheidt: het weergeven van de
beweging, en, in 't innigst verband daarmee en er als 't ware uit voortspruitend, de
levendige actie.
Er ligt niet de geringste overdrijving in de bewering, dat van Broederlam tot
Quinten. David en Mabuse toe, de Nederlandse tafelschildering er zich toe bepaald
had, ‘figuren in ruste’, in zittende, staande of zelfs rijdende
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houding, om 't even, voor te stellen. Dit w a s zó en m o e s t zo zijn, omdat hot niet
anders kón: omdat de innerlike, geest, de aard zelf van die kunst het onverbiddelik
voorschreef. Zoals Bodenhausen het zeer juist opmerkt: ‘a l l e l e b h a f t e
Bewegung war

QUINTEN METSYS. HET HOOFD VAN JOHANNES DEN DOOPER. - ST. JAN IN DE KOKENDE OLIE.
MUSEUM, ANTWERPEN.

ausgeschaltet, weil die entrückte Welt in der diese Heiligen
leben nur das Dauernde, Beharrende kent, und weil in ihr
d i e E w i g k e i t s i c h s p i e g e l t ’.
Ook geldt voor de uiting van die kunst de volgende algemene regel: het leven,
en dan noch zo niet uitsluitend, dan toch in hoofdzaak en op de eerste plaats het
gevoelsen zielsleven, uit zich in de figuren van deze meesters alleen in de uitdrukking
van het gelaat en in een sober gebaar van hand of handen.
Zonderling treffend bevestigen deze niet te weerleggen waarheid de weinige
figuren, welke zekere vijftiend'eeuwers gepoogd hebben, ons ‘a l s in beweging’ te
vertonen.
Evengoed als de paarden en de deze paarden drijvende beulen in d e M a r t e l i e
v a n S t . H i p p o l i t u s van Bouts, zijn de brutale schoeljes, die op de linke vleugel
van Metsijs' N o o d G o d s het vuur oprakelen, feitelik.... versteend in de hun
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gegeven beweging; ‘zich roeren’, ‘zich reppen’, zij doen 't niet, zij kunnen 't niet.
Ook op dit terrein is Bos de eerste, die een schrede verder doet.... Zijn verloren
zoon is wel en wis het eerste, het allereerste figuur van een Nederlands meester,

BRUNSWIJKER MONOGRAMMITST. JEZUS' OPTOCHT NAAR JERUZALEM, (MUZEUM, STUTTGART).

dat gáát, heus gáát, m.a.w. het eerste van hetwelk de voor kunstilluzie vatbare
toeschouwer verwacht, dat hij zo aanstonds de voeten bewegen zál en dat hij het
zo pas deê.
Heinessen niet, maar des te meer zijn wonderbegaafde medewerker, de
Brunswijker Monogrammist, was de tweede. Ik twijfel er niet aan, of eerlang, wanneer
de werken van deze hoogst aantrekkelike en grote Onbekende meer bekend zullen
zijn, zal er wel iemand opstaan, om, in de kleine reeks stukken, die zeker van hem
zijn, vooral dit pogen te bestuderen en toe te lichten.
Zonderling treffend noem ik het, dat bij deze, evenals eerlang bij Bruggel zeil, de
van achter geziene figuren zulk een ruime plaats innemen. Ontbreken zij in haast
geen van zijn schilderijen, in enkele, zo als het E c c e H o m o t e Amsterdam, d e
K r u i s w e g in de Akademie te Wenen, de nog schonere K r u i s w e g in 't Louvre,
d e O p t o c h t v a n J e z u s n a a r J e r u z a l e m te Stuttgart, het grote
parabelstuk te Brunswijk, komen zij voor bij tientallen.
Niet een enkele, niet enige, niet vele,
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JAN VAN HEMESSEN. VROOLIJK GEZELSCHAP, (MUZEUM, KARLSRUHE).

haast ALLE houdingen en bewegingen neemt de uitmuntende Onbekende waar en
tracht hij vast te houden.
In 't meesterlike tafereel te Brunswijk verdient, in dit bizonder opzicht, haast elk
personage bestudeerd te worden. Ginds, heel ver, aan de eretafel, onver van de
Vorst en gastheer, stapt een vrouw van op de zitbank over de dis, terwijl, van achter
deze, een snaak haar de helpende hand toesteekt; rechts, waar twee grote ketels
in het vuur staan, wiegelt een gast op het linke been, het rechte en ook de beide
half uitgespreide handen opheffend als om zich te warmen aan de gloed....
Hoe.... ‘parmantelik’.... glijdt, rechts, waar die mutsaarden liggen, een, die te veel
dronk, als voelt hij 't zelf niet, van de tafel, waar hij tegen leunt....; men ziet hem
glijden, glijden! Zie op een andere plaats, voldaan van 't smullen, met naast zich
zijn beide knikken, die jonge kreupele het zich gemakkelik maken op de bank, en,
met de rechte in de zij, half slaperig rondkijken. Hoe juist de houding van die knecht,
zich bukkend, om te tappen, naar die ton, links op de voorgrond. Moe juist gezien
de beweging, niet ver van de reeds bespreken neerglijdende bedronkene, van die
jonge man, zittend, been over been, op de rand van een mand, zich in evenwicht
houdend met de beide handen aan de zelfde rand.
In 't E c c e H o m o t e Amsterdam, aan de voet van een kolom, waarop metsers
doende zijn, hebben vier snaken twist gekregen, zeker wel om een goede kijkplaats..
Een is zoo juist door zijn tegenstrever achterover op de grond geworpen: in zijn val
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PIETER AERTSEN. ECCE HOMO (VERZ. H. DE VOLDER, BRUSSEL).

geraakt zijn linkerbeen onder het rechte van een tweede, die ook gaat vallen, neen,
die reeds vált.... Voorboden van de - eerlang te verwachten - elkaar meê-slepende
Blinden in Bruegels meestergewrocht te Napels.
In 't zelfde stuk staan twee straatjongens, hoek links, op een ton; ernaast wil een
derde, die een korf draagt, over een op een steenklomp liggende plank; een vierde,
op stenen geklommen, ook met een korf, kijkt om.... Meer in 't midden staat een
metsersknaap naast een hoop mortel en giet, in treffend juiste houding, een emmer
uit.
In vele werken van de Monogrammist nemen de dieren een nauweliks minder
ruime plaats in dan de mensen. Honden en paarden treft men er vele, wel eens
minder juist getekend, maar altijd treffend van beweging. Wel is waar, evenals bij
Jan Mostaert meest van terzij opgenomen, een enkele maal toch ‘verkort’ gezien
en dan niet minder nauwkeurig. In het zeer mooie stuk in 't Louvre, voorplan, zit een
man met twee honden; het linkerbeen recht uitstekend, laat hij zijn hoofd, als
nadenkend, rusten op de rechte arm, die hij met de knie ondersteunt; zijn linke arm
ligt ongedwongen op de naar hem vertrouwelik opkijkende witte hazewind.... Voorplan
links: een hazewind drinkt aan een waterplas. Middenplan: een hele rij ruiters; een
donkerbruin paard slaat de achterste poten uit; een derde - verkort gezien, - klauwiert
met de voorpoten. Verder de Golgotha op, vier dravende paarden; geheel links,
tussen de bomen.
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PIETER AERTSEN. VLAAMSE KERMIS EN PROCESSIE (VERZ. DANSETTE, BRUSSEL).

drie ruiters: twee op stilstaande, één op een wild steigerend en hennikend ros.
Maar niet alleen in het weergeven van afzonderlike mensen en dieren, ook in 't
uitbeelden van kleine actietjes, van toneeltjes, munt de Onbekende uit. Het uitspinnen
van anekdoten gaat hem zo gemakkelik af, dat het ons voorkomt, als groeperen
zich de personages geheel van zelf tot spelende, handelende groepjes.
Ik sprak reeds van de vier vechtersbaasjes en de vier straatjongens in het
Amsterdamse stuk, twee heus op zich zelf volledige momentjes.
In 't merkwaardig tafereel te Stuttgart treffen, bij de eerste blik al, voortreffelik
waargenomen greepjes uit het leven: voorplan, een kwajongen geholpen door een
ander, wil, op een lange stok steunend, op een overeind staande steen klonteren,
zeker om beter Jezus' voorbijtocht te zien; twee grotere jongens, waarvan een een
lam op de schouder draagt, en drie kleine kinderen, twee jongetjes en een meisje,
alle drie met twijgen zwaaiend, staan er naast, toekijkend. Even achter deze groep
trekken twee bengels hun maat over de grond op een dichtbeblaârde tak.... Er naast
poogt een jongen over een doek te springen, dat twee andere vóór hem ophouden....
Zijn 't niet heuse voorboden van Bruegels K i n d e r s p e l e n te Wenen, ja, van
zekere tonelen uit zijn meesterstuk, d e K r u i s d r a g i n g uit 1564 aldaar?
In nr. 333, A u s g e l a s s e n e G e s e l l s c h a f t , Berlijn, vechten, in de linke helft
van het tafereel, twee lichtekooien. De een, die de sterkste blijkt, heeft de ten gronde
gegleden vijandin met de linke hand te pakken en heft de rechte gereed, om haar
een slag in 't gelaat te geven.... Rechts van haar, toekijkend meer dan
verontwaardigd, een heer, leggend de rechte arm om de middel van een deerne,
die met haar
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linke zijn arm terughoudt: links een rabaut niet een soort van langsteltge pollepel,
water gietend op de overwinnende. Van naast en achter de openstaande deur kijken
nog een man en een vrouw, blijkbaar genoeglik, toe. Het gehele toneel is voortreffelik
van leven en beweging. De Amsterdammer Bredero of de Antwerpenaar Willem
Ogier zouden 't niet smakelijker vertellen!
En zie! Haast al de figuren, die in de hier bedoelde gebeurtenisjes een rol spelen,
zijn met zulk een scherpe blik gezien, met zulk een vaardige en geestige hand
getekend; zij doen zo juist wat zij d o e n m o e t e n en staan zo natuurlik, zo
ongedwongen, zo wars van alle conventie, zo los en vrij naast elkander; dat het, zo
dunkt mij, niet langer mogelik is, ze voor iets anders te houden dan voor heuse
broeders en zusters van Bruegels personages.
De ongemene natuurlikheid van elke houding, elk gebaar, elke beweging, door
de Monogrammist geschetst, brengt als van zelf tot het vermoeden, dat hij, evenals
Bruegel, dag aan dag oog en hand moet hebben geoefend door vlug en ongemerkt
elke verschijning, elke gestalte, in haar slechts één ogenblik durende ‘doen’, op het
tekenblad na te schetsen. De vele figuren in zijn schilderijen, voorgesteld in wat ik
zou willen noemen overgangs-, of, met een zeer modern woord - kinematografiese
bewegingen, bevestigen dit. De Monogrammist is de eerste van al onze kunstenaars,
die i n s t a n t a n é s aandurfde; de eerste, die de brui geeft, en voor goed, van alle
pozerend model!
Is het mogelik, dat Bruegel de rijk begaafde Onbekende niet ontmoet, dat hij zijn
werken niet gezien hebbe?
Herinneren wij ons, dat Jan Sanders van Hemessen, tot wie de Monogrammist
in zulke nauwe betrekking stond, van 1519 tot zeker 1550 in Antwerpen metterwoon
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gevestigd was.... Het grote stuk te Brussel werd in 1536 voltooid; de figuren op het
achterplan worden algemeen gehouden voor werk van de Onbekende. 1555 en
1537 aanvaardde Sanders te; Antwerpen twee leerlingen.... Zonder nu te beweren,
dat juist een van deze twee discipelen de Monogrammist was, zonder te onderzoeken
of deze in Noord of Zuid het daglicht had aanschouwd; dat hij te Antwerpen verbleven
heeft, zal wel niet door velen betwijfeld worden. Bruegel zelf woonde in de
Scheldestad van circa 1544 tot 1503.
En evenzeer als Bruegel zelf en vóór hem nog kende ook Pieter Aertsen het werk
van de Brunswijker Monogrammist. In die van zijn schilderijen, welke hij rond 1552
voltooide, het E c c e H o m o -stuk in de verzameling Hendrik de Volder, Brussel,
de Vl. K e r m i s van de heer Dansette, ib., de K r u i s d r a g i n g te Berlijn, sluit hij
in meer dan één opzicht aan bij het streven van hem, die de zeer belangwekkende
K r u i s d r a g i n g in het Louvre zeker vóór hem voltooide. Aertsens E c c e
H o m o -tafereel is, als 't ware, ten minste in de hoofdmomenten van de
samenstelling, een zeer vrije navolging van het E c c e H o m o van de
Monogrammist. Hier als daar een kompakte menigte, grotendeels van achter gezien,
opzwaaiend met vele handen: op de voorgrond een groep of wat kwakzalvers,
rondleurders en bedelaars. In de Berlijnse K r u i s d r a g i n g van Aertsen, in vele
opzichten 's mans merkwaardigst gewrocht, zijn, buiten het op meer dan één plaats
groeperen van enkel toeschouwende rond feitelik handelende figuren, verscheiden
momenten uit de beide K r u i s w e g e n van de Onbekende zo niet overgenomen,
dan toch door andere, daarop nagevolgde, vervangen. Ik noem: links, hoog en ver
op Golgotha de in het rond geschaarde menigte, en rechts het panorama van
Jeruzalem daartegenover; op het middenplan, niet ver van de onder het Kruis
neergezonken Christus, de groep van de heilige vrouwen, schreiend, wenend,
handen wringend; hier en daar allerlei marskramers, marktgangers, geboefte en
geboorte, kalm rijdende of dravende lansknechten, enz.. Alevel zijn de houdingen
bij Lange Pier minder verscheiden, de gebaren minder natuurlik, de anekdoten lang
niet zo levendig en geestig verteld.
Dat hij, intussen, het elders gevondene soms wel wist te verbeteren, dat hij het
vollediger en rijper kon overbrengen in eigen werk, dit blijkt uit de wijze, waarop hij
de beide momenten van de beide boosdoeners en van Cimon de Cyrener in zijn
eigen K r u i s d r a g i n g te pas bracht.
Bij de Monogrammist, namelik in het tafereel van het Louvre-muzeum, worden,
een eind hoger de berg op dan Christus zelf, de twee boosdoeners naakt, te voet,
tussen wachten voortgeleid.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

147

TRÈS BELLES HEURES DE TURIN.

- HET STRAATJE.

Aertsen vertoont ons de ene, de kwade, naakt op een kar, met naast hem een
monnik; de andere, de goede, naakt op een ezel, de handen op de rut; gebonden,
vergezeld van een hem vermanende, op een muilezel rijdende kloosterbroeder, te
midden van een hele schaar soldaten en nieuwsgierigen.
Bij de Monogrammist ziet men de Cyrener heel kalm, doch op tamelik onbeholpen
manier, het kruis, waaronder de Heiland geknield is, opheffen, terwijl zijn vrouw
wenend naast hem staat met een eveneens wenend knaapje; achter beiden, op
een stilstaand paard, een toekijkend soldaat.
Aertsen verplaatst deze epizode naar de linke helft, voorplan: soldaten sleuren
met geweld de Cyrener mee, die zich zelf schijnt te verweren tegen hun opzet, terwijl
zijn achter hem staande vrouw hem bij de rechte arm tegenhoudt en twee naakte
knaapjes hun best doen, vader te bevrijden. Van op hun paard kijken, heel bezadigd,
twee of drie lansendragende soldaten toe; achter een dezer vertonen drie bejaarde
burgerlui angstige gezichten.
Hoe Bruegel, op zijn beurt, twaalf jaren later, in 1564, deze zelfde epizoden,
vermeerderd met allerlei andere, verder zal uitspinnen, zo zeer dat zij worden zullen
in waarheid de beide hoofdmomenten van zijn heerlike K r u i s d r a g i n g , 712,
Wenen, die momenten bedoel ik, waar het hem juist om te doen was, die hij vóór
alle andere en boven alle andere w i l d e in beeld brengen, dit behoud ik mij voor
uiteen te zetten in een ander hoofdstuk van deze studie, waarin ik de voornaamste
van zijn taferelen zal bespreken.
***
Nu echter is het tijd, nog een paar woorden te zeggen, over het stadium, door het
landschap bereikt, toen Bruegel optrad.
Wie landschap zegt, zegt met dit éne woord ruimte, - of beter diepte, -juiste,
onderlinge verhouding van al wat er in die diepte opgesteld is, en, niet het minst,
kleur en licht, m.a.w. de weergave van de doorzichtige dampkring en van de dingen,
daarin gezien.
Even goed als het genre, waarvan wij de langzame genesis nu nagingen, uitte
zich het landschap het eerst in de handschriften-verluchting. En nu wil het toeval,
e

dat ons, uit de eerste jaren van de XV eeuw, - 1404 tot kort na 1415 -, een aantal
miniaturen bekend zijn, die op dat ongemeen vroege ogenblik, zo kort nog na het
afbreken met de effen-gouden of gewafeld-gouden achtergronden van de miniaturen,
even zeldzaam verrassen als h e t L a m G o d s en Jan van Eycks portretten
onmiddellik na Broederlam. De tussen 1404 en ± 1415 voltooide kalender-miniaturen
van de beroemde, eilaas, vóór een tiental jaren door brand vernielde
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T r è s b e l l e s H e u r e s d e T u r i n , - uitgevoerd voor Willem VI van Beieren,
graaf van Holland, en door deze aan Jan van Berry geschonken, en verder de drie
of vier allervoortreffelikste bladzijden van l e s H e u r e s d e M i l a n , brengen als
't ware in ééns, - c o u p s d ' e s s a i e n c o u p s de maît r e tegelijk - de
landschapskunst op een hoogte van waarheid en harmonie en van stemming nog
bovendien, waar ze eerst maar na volle nieuwe honderd jaar terug zal op geraken.
De zin voor diepte, hij komt evenzeer uit in het folio van het Turijnse manuskript,
waarop, naast vrouwen en vee, een paar ruiters rechtop staan tegen de helle lucht
van een vergezicht, waarvan de einder, op halve hoogte aangebracht, bomen en
kerktorens vertoont, als het blad waarop een visser, een getulband jonker, te
hengelen zit aan een rivier, waaruit drie man, in een bootje gezeten, een net ophalen.
Even volmaakt glijdt hier de effen waterspiegel achterwaarts als ginds de vlakke
grond deinst naar de lucht. De zelfde zin uit zich ook, minder, maar toch, in de
manier, waarop de wat stijve figuurtjes, maaiende in Junie, achter

HUGO VAN DER GOES. DE ZONDEVAL (HOFMUSEUM, WEENEN.

elkaar vertoond worden. Er is hier, en evenzeer in de grote plaat van ongeveer
1415, waar wij Willem zien met zijn gevolg ergens op de Hollandse kust, met tot
achtergrond zee en lucht, op verrassende en wonderbare wijs rekening gehouden
met de inwerking van het licht en de lucht: het licht, doortrillende de hemel, de ruimte
er onder, het water; de lucht, omhullende de mensen, de dieren, 't geboomte.
Ook bomen wist de wonderbare miniaturist te behandelen, niet alleen de enkele
boom, herkenbaar aan zijn struktuur, gezien als geheel, ja, als een geheel dat weder
deel maakt van een groter geheel, maar zelfs het bos, staande stevig, niet als
donkere vlek, maar als door licht omzweefde en in lucht gehulde levendigheid.
Merkwaardig genoeg: de horizonlijn, die zo vaak op de andere panelen nauweliks
een paar duim beneden de lijst wordt getrokken, durfde deze enlumineur reeds
stoutweg, in een paar van zijn landschappen op halve hoogte aanbrengen.
Verhouding van proportie wist hij, schoon lang niet overal, in 't oog te houden: in
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met deuren en ven-
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sters van de huizen. Treffend schreef von Bodenhausen: ‘Hier hält mit dem absoluten
Freiraum auch das absolute Licht Einzug in die Kunst; als ein im Sinne der
Wirklichkeit verwerteter Einheitsfaktor, als das Element, das das Bildganze durchflutet

PATINIR.

DE DOOP IN DE JORDAAN (HOFMUSEUM, WEENEN).

und das alle Dinge seiner formenbildenden, schattenkräftigen Herrschaft
*
gleichmässig unterwirft und sie damit zu Einheit bindet’. )
†
Is het mogelik, dat deze miniaturen tóch het werk zijn van Huibert van Eyck ), en,
zo deze werkelik het wonder verrichtte, hoe komt het dan, dat in het in zoveel andere
opzichten wonderbare L a m G o d s , de schilder-met-olieverf zo ver achteruit staat
bij de enlumineur? Zo volkomen onafhankelik en vrij als deze zich, - instinkten
stemmingsmens beide - voelde in het kalender, zo zeer aan een formulier gebonden

*
†

EB. VON BODENHAUSEN, G e r a r d D a v i d , 1905.
Ja, volgens Durrieu, Hulin, Fierens Gevaart, Dr Johanna de Jongh. Zie: H e u r e s d e
T u r i n , reproductions en pholotypie d'après les originaux de la bibl. nation. de Turin et du
e

Musée du Louvre de Paris, 1902; G a z e t t e d e s B e a u x - A r t s , 3 période, delen XXIX
en XXX, opstellen van Durrieu. - D i e V o r l ä u f e r d e r v a n E y c k i n d e r
B u c h m a l e r e i , door Dr. Haselhoff in de S i t z u n g s b e r i c h t e d e r
K u n s t g e s c h i c h t l i c h e n G e s e l l s c h a f t , I, 1903.
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vertoont zich gene. Het middenstuk van de Gentse altaartafel is getrouw verdeeld
in drie plannen: 't eerste met de voornaamste handeling, het tweede, met de
bij-epizoden, het derde met, als afsluiting, horizon en hemel. En hieraan
beantwoordende een

JAN MANDIJN, PARABEL (KON. MUZEUM, ANTWERPEN)

drievoudige scala: bruin of grijs, groen, en blauw, natuurlik in onderscheiden
schakering. Zo overigens zal het blijven, niet alleen bij van der Goes, Bouts, van
der Weyden, de meester van Flémalle, maar ook bij Memlinc, David, Metsijs, Provost,
Patinir, tot rond 1530 toe. Daarbij komt, dat, waar de miniaturist van Willem VI zijn
ogen zat dronk aan eigen land, de paneelschilders algemeen de voorkeur geven
aan een kunstmatig samengedacht landschap, meest bergachtig, met een niet ver
of diep, maar des te hoger liggende einder. Toch werd dan dat konventionele
landschap gestoffeerd met bomen, bossen, struiken, bloemen, huizen, dieren,
mensen ook, uit het eigen land. De uitzonderingen zijn niet vele. In 't L a m G o d s ,
op de achtergrond van de luik met de pelgrims en in een paar werken van Jan vinden
wij, meest verwerkt in een uitheems geheel, lapjes van onze eigen streek. Het
*)
vergezicht in d e H e i l i g e B a r b a r a en vooral het heerlike stadsgezicht in de
†)
M a d o n n a m e t K a n s e l i e r R o l l i n schijnen wel in eigen land gezien.
Bouts heeft wel in enkele werken, onder andere in de MARTELIE VAN ST. ERASMUS
te Leuven en in het drieluik te Brugge, de heuvelachtige omgeving van Leuven willen
schilderen, ook wel eens die

*)
†)

Nr 410. Antwerpen.
Nr. 1986, Louvre.
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van Brussel. Overigens maakt hij, evenals van Eyck, ook 't meest on-Nederlands
gezicht bijna. Nederlands door zijn wonderbaar, haast Vermeer-achtig weergeven
van de lichtende dampkring.
Voorts heeft Bos, o.a. in het merkwaardige Figdorse rondstukje, ook in d e
Z e v e n H o o f d z o n d e n , werkelik welbewust zijn omgeving geschilderd. Brengt
hij in zijn madrileense D r i e K o n i n g e n , in een fantasties. w o u l d - b e Oosters
geheel, onderdelen uit onze gewesten te pas, in zijn V e r l o r e n Z o o n is alles
even inheems als in een stuk van Mauve, Theodoor Verstraete of Laermans. Doch,
ik herhaal het, zulke verschijnselen zijn uiterst zeldzaam. ‘Alleen de behandeling’,
merkt Dr. J. de Jongh treffend op, ‘het gevoel voor kleur en licht, kon het eigene
blijven: het Hollandsch landschap werd opgelost in de Hollandsche landschappelijke
behandeling; het Hollandsch landschap werd de lichtstemming, het atmospherische
wezen, de effekten van het eigenland, op de bergen weergegeven’.
Zo vaak van Eyck, van der Goes, Rogier, Flémalle, ons onder de open hemel
verplaatsen, verzuimen zij de in de handeling optredende figuren, door goed
waargenomen plaatsing in de ruimte en juist getroffen verhouding t o t die ruimte
en tot wat er verder in voorkomt, tot een integrerend deel van een groter eenheid
te maken. Evenals hun groepen eigenlik zijn ‘eenheden-op-zich-zelf’, die er slechts
weinig zouden bij verliezen, moest de achtergrond met goud of minium gedoodverfd
worden, zo ook behandelen zij de bomen, de dieren, de bloemen ‘om wille van die
dingen zelf’.
Bij van Eyck is overal, behalve in de verschieten, elke boom een portret, een
herkenbaar individu, en in zo'n boom elk blad een afzonderlik ding, een klein geheel
op zichzelf. De wolken zijn amper meer dan kleurvlekjes zonder leven, zonder gang.
De figuren zijn te groot en staan zo dicht bij elkaar, dat men enkele zonder bovenlijf
en benen moet denken. Doch de atmosfeer voelde hij en de straalbreking van het
licht, en dezelve wist hij, door het aanbrengen van een wezenlik overvloedige
nuancering, tot een ongeëvenaarde graad van kracht op te voeren.
Bij van dor Goes wordt het loof niet meer zo angstvallig gedetaljeerd, doch ook
door hem wordt het boomslag duidelik aangewezen door de bouw, de gedaante.
Rogier onderscheidt noch wel de boomsoort, maar meer bepaald door de
loofbehandeling;
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overigens met veel minder duidelikheid al. Hij en Flémalle herleiden de bomen tot
enkele tipiese gestalten, meest hoogstammig, waarvan een soort essenboom wel
het meest in Rogiers werken voorkomt. Overigens is er bij hem weinig gevoel voor
de verschijnselen in de dampkring en is de handeling, meer nog bij hem dan bij van
Eyck, absoluut hoofdzaak.
Bouts, David, en nochmaals Bos, gaan verder.
Bouts, die als Haarlemmer waarschijnlik wel de invloed ondergaan had van
Ouwater, van wie ongelukkiglik geen enkel landschap bekend is, Bouts is de eerste,
die de figuren werkelik in de ruimte ziet, in de ruimte en in passende verhouding tot
dezelve en tot alles wat er in is: hij vat handeling en omgeving op als een stevig
ineengesloten geheel en geraakt alzo tot een wezenlike eenheid van vizie. Ook is
hij de eerste, die, door de behandeling van het licht, een bepaald uur van de dag
weet vast te houden. Hij schildert de dauw-wazige morgen (E l i a s i n d e
W o e s t i j n , Berlijn), de zwoele, tonige avond, (M a n n a , München). Wel is waar
schildert hij wel eens zijn figuren in een ander licht dan hun omgeving; maar dit doet
hij, omdat hij ons dezelve vertoont tegen het licht in en om hun de nodige uitsprong
en uitvoerigheid te kunnen geven, door de smaak van zijn tijd gevergd. Hij bewerkt
de diepte veel meer door het achter-elkaar zetten van onregelmatige driehoeken,
van kantjes en heuveltjes, door wegeltjes gescheiden; doch hij plant daarop werkelik
groeizame bomen, al kleiner naar de afstand, kloek afgetekend op een hemel, die
gloeit en met waarneembare gloeiranden rust op de omtrekken van bomen en
bergen en waarop wolken drijven van onderscheiden gedaante, heus en waar.
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Geertje, die men te recht als de grondlegger aanziet van de nachtschildering, en
die het inderdaad vóór alle anderen aandurft een groep herders te tonen, verlicht
in de donkerte van de nacht door een houtvuur, helt weer enigszins naar van der
Goes en van Eyck en verlustigt zich in het opeenstapelen van bizonderheden. Zijn
enkele bomen met hun zwierige stammen, hun nog zwieriger takken en twijgen, zijn
wel niet zo duidelik te herkennen als bij van Eyck: toch zijn zij ver van zuiver
kunstmatig, lijken zij veeleer gegroeid, zijn ze minder sieraard dan leven. Zijn woud
werkt niet massief als een toneelscherm, doch het heeft noch de kracht noch de
diepte van Davids wouden. Zijn Johannes de Dooper zit voortreffelik in het landschap;
hij maakt met zijn peinzend ingetogen figuur en zijn roerloosheid deel van dat
landschap, dat is als een stilleven, waarin het leven schijnt gekristallizeerd in het
malse zomergroen en het alles omstralende licht. Zijn dieren zijn van hout. Alleen
zijn vogels leven. 't Geheel is even wis ‘samengesteld’ als bij van der Goes en van
Eyck.
Minder dan deze allen droeg Memlinc bij tot het ontwikkelen van het landschap;
al zijn willen of kunnen is gericht op de enkele

GEERARD DAVID, KOPIJ, DE H. MAAGD MET HET KINDEKE JEZUS (MUZ. BRUSSEL).

figuur of op de groep; zijn wolken en bomen en rotsen zijn er niet om der natuur
wille, maar om wille van het onderwerp, dat zal behandeld worden. Op 't spoor van
de enlumineurs geeft hij enkel schematiese, geheel dode bomen, struiken, wolken,
staande in een konventioneel atelierlicht. Zijn bomen en struiken vertonen, op luttel
uitzonderingen na, een zelfde elliptiese vorm: op blauwgroene grond, de massa;
wat gele gebogen streepjes, de blâren. Eigenlik zijn ze evenmin verlicht als ze leven.
David knoopt aan bij Bouts en van Eyck. David schetst bomen, waarin elk blad
evengoed in betrekking staat tot alle andere, als de bomen weer elk afzonderlik tut
het gehele landschap. Dáárom is hij de eerste paneelschilder, die er in slaagt, een
bos te schilderen, een groep bomen, stevig als geheel en toch ouderlingen achter
elkaar staand op afstanden, door lucht en heldonker aangevuld. Als Bouts, en met
groter welgelukken dan deze, laat hij de afzonderlike bladeren meêleven het leven
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van de boom, de boom meegroeien in de gezamenlike groei en wasdom van het
woud. Als Bouts weet hij boom en woud en dier in verhouding te brengen tot de
ruimte van het geheel. Zijn figuren en figurengroepen behan-
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delt hij wel als de hoofdzaak, doch hij laat ze door de grote meesterschap, waarmede
hij ze op land en hemel, van afstand tot afstand, doet aflossen, bijdragen tot het
versterken van wijdte en diepte, neen, tot het scheppen zelf van beide. Toch was
hij te verfijnd van smaak, te weinig de instinktmens, die Bos en Bruegel altijd bleven,
om zijn cultus voor ware groeiende, groeizame bomen over te brengen op de natuur
in 't algemeen. Hij behoudt niet alleen de hemels van Bouts, maar geeft hun een
overeenkomstelike, uit ronde lijnen bestaande gedaante; hij toont zich onuitputtelik
in het ontleden van allerlei lichtschakeringen, en doet dit, - modern genoeg! - meer
om zijn verbazende knapheid te doen uitschijnen en een effekt te bereiken dan om
een stemming toe te lichten of meer natuur in het geheel te leggen.
e

Komen wij tans tot de XVI eeuw, dan ontmoeten wij, bij het krieken daarvan,
slechts twee meesters, die werkdadig tot de ontwikkeling van 't landschap hebben
bijgedragen. Noch Quinten Metsijs noch Albrecht Bouts brengen feitelik iets nieuws.
Met ontegenzeggelik levendiger zin voor de natuur en een veel fijner voeling van
het

MEESTER DER VROUWELIKE HALFFIGUREN.
GRAAF VAN URSEL., BRUGGE).

- RUST TIJDENS DE VLUCHT NAAR EGYPTE (VERZ.

licht, blijft Quinten immers evengoed als de andere vasthouden aan het
overgeleverde drie-plan, zet hij romanties gevormde rotsen en bergen tot schermen
op, droomt hij een vage horizon in de konventionele blauwtoon van ouds, beschouwt
hij 't gehele landschap, waarin hij zekere bizonderheden met opzet individualizeert,
als toch van ondergeschikt belang. Hij blijft dit doen op weinig uitzonderingen na,
die namelik zijn: deze beide in Madrid ten onrechte aan Patinir gegeven
meesterstukken, V e r z o e k i n g v a n A n t o n i u s (Prado) en ST. KRISTOFFEL
(Escoriale). In beide toont hij zich landschapschilder, stemmingsdichter, zettend,
niet alleen elk personage, elke boom volmaakt op zijn plaats en in juist verhouden
tot de omgeving, maar, ondanks het benuttigen van allerlei bijzaakjes, nastrevend
en ook bereikend een wezenlike harmonie.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

Wat Patinir betreft, deze gaat nauweliks verder dan Bos en David, van welke
beide hij evenzeer afhangt; in de fantastieke stukken van de eerste vindt hij de
romantiese geest en de panoramiese vorm van zijn landschap; van de tweede neemt
hij het streven over, om aan de personen-handeling
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altijd minder belang te geven. Overigens blijft hij beneden de een en de ander, en
hoe zeer!
Van veel groter betekenis is Lukas van Leiden, altans in een enkel opzicht. Ik
geloof niet, dat hij als graveur veel meer heeft vermocht dan 't oog weer te gewennen
aan 't zien van heuse inlandse bomen, krachtige bomen, stevig vastgeworteld in de
aarde aan de voet van of ook op de helling van zijn door de eeuwen niet te ontwrikken
rotsen; bomen, met stammen als gebeeldhouwd, vertonend elke ruigheid van de
schors, op- of uitstekend kloeke takken, verdwijnend onder een weelde van bladeren,
die, dichtbij, getekend zijn één voor één. verder af, gezien zijn als opengeschoven
waaiers.
Wat hij als schilder deed, werd door Dr. Johanna de Jongh zeer ter snede
uiteengezet: ‘hij vond het eenige bindmiddel tusschen de kleuren weer: de
atmospheer, de zon. Al zijn kleuren, hoe scherp ook tegen elkaar gesteld, hebben
een vaporeusheid, die ze in elkaar doet vloeien, haar het smeltend blonde van
zonnelicht geeft; zonnig is de kleur van zijn naakt, als in het L a a t s t e O o r d e e l
in het Muzeum te Leiden; zonnig zijn zijn gewaden als in de M a d o n n a te Berlijn,
*)
nr. 584 B.: 't is, of alles doorgloeid wordt, onzichtbaar’,
En verder: ‘In volle licht straalt het stuk te St. Petersburg, “JEZUS DE BLINDEN
GENEZEND”; daar zoekt hij den gloed van het zonnelicht in alle consequenties, in
persoon voor persoon, in groep voor groep.... Dit licht is als het terugbrengen van
het licht en het leven in de kunst; het is de levenswarmte die instroomt; de kracht

*)

H e t H o l l . L a n d s c h a p i n O n t s t a a n e n W o r d i n g , 1903, bl. 65.
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der natuur die alles organisch uit den bodem doet groeien’.
Terecht ook wijst Dr. J. de Jongh erop, hoe Lukas de eerste was, die de bomen
levend en fors en vim licht doorschemerd wist voor te stellen, elke soort naar karakter
en gedaante herkenbaar maakte en tevens rekening wist te houden met de eisen
van ruimte en luchtperspektief, dit altans in zijn beste gewrochten.
***
Slechts een voorbijgaand ogenblik lang hebben wij, tot nu toe, ons eigen Nederlands
landschap gezien, met name in Bos' D o o d z o n d e n en in zijn V e r l o r e n Z o o n .
Heel veel van ons eigen landschap, in 't algemeen, ik zou geneigd zijn te zeggen:
het Brabantse landschap, zoals het is tussen Dender en Dijle, aldus in de gehele
en schilderachtige en liefelik heuvelachtige streek, die daar ligt tussen Leuven,
Nijvel, Ninove, vinden wij terug in een aantal werken van een nog steeds niet met
alle wenselike zekerheid v e r e e n z e l v i g d kunstenaar, die men vrij lang, en zonder
enige ernstige grond, voor Hendrik van Cleef, gestorven rond 1589, heeft gehouden,
in welke men nu, met vrij veel waarschijnlikheid, naar mijn oordeel, Jan Mandijn
meent te herkennen, die rond 1500 te Haarlem geboren en in 1530 reeds te
*)
Antwerpen gevestigd, aldaar rond 1560 overleed. Ook weet men, dat Pieter Aertsen,
toen deze zich voor 't eerst in de Scheldestad vestigde, minstens een tijd lang in de
woning van Mandijn verbleef. Dat nu de schilderijen, welke men Mandijn toeschrijft,
ons stylkrities wel en wis terugvoeren tot de jaren 1530-

*)

Zie hierboven, nota †) op bl. 20 en 21.
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1550 en niet later, is evenzeer onbetwistbaar als dat er tussen de figuur-voorstelling
en de landschapsopvatting van Mandijn en van Lange Pier een opvallende
verwantschap is op te merken, Het schijnt mij moeilik aan te nemen, dat een
dorpsgezicht, zo karakteristiek Zuid-Brabants als datgene, dat ons zo idillies toelacht
op het schilderij, de V l u c h t n a a r E g y p t e , dat een Gentse familie bezit, niet
voor het grootste deel, ik zeg niet stuksgewijze, maar als geheel, naar de natuur
zou gedaan zijn. Niet alleen zijn de huizen dokumenteer nauwkeurig, maar ook het
bomenslag is, én door de gestalte, én door het gebladerte, herkenbaar.
Edoch de meester, die, het meest zelfbewust in de zelfde richting voortscheppend,
de wezenlike voorloper wordt van Bruegels landschap, is nog eens de Brunswijker
Monogrammist, en - naar mij dunkt - geen ander.
Zowel als bij Bruegel zelf, - zo in de wonderbare K r u i s d r a g i n g te Wenen. treffen wij in een tweetal werken van deze veel te weinig geschatte kunstenaar,
vreemd oprijzend en fantasties te midden van de in ons eigen land overal
voorkomende struiken en bomen, klippen en rotsen aan; aan de voet van het
reusachtig rotsgebergte in de S p i j z i n g d e r A r m e n zien wij,

GERARD DAVID. MADONNA MET HET KIND EN ST. JOZEF. VERZ. MARTIN LE ROY, PARIJS)

rond een tussen dicht geboomte verscholen kerkje, weinig minder dan een Vlaams
gehucht, huis naast huis, met wagenhallen en wegehagen; - ja, vóór de zijgevel van
een van deze met stro gedekte huizen zitten en staan rond de gedekte feesttafel
allerlei luidjes, terwijl op een meer voorwaarts liggend plan, een hele schare in de
ronde zal gaan dansen. Aan de andere zijde van het enorme paleisachtige gebouw,
dat het gehele midden inneemt, verrijst, op een kleine heuvel, te midden van lang
gewas, een echt Nederlandse windmolen.
In J u d a e n T h a m a r is het landschap zo karakteristiek Vlaams als ooit bij
zelfs de allermodernste schilder. Achter een rijpend tarweveld, vol allerlei wild
gebloemte, een rijtje olmen, en daarachter, met zijn klein torentje, een echt Vlaams
dorp.
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Voorwaar indien - wat zeker niet onwaarschijnlik is - de man, die nu voor ons niets
anders is dan de tot nu toe niet met name bekende Monogrammist, in levenden lijve
ooit Peter Bruegel mag ontmoet hebben, dan hoefde deze laatste hem maar enkel
de weg naar dit Vlaamse dorp te vragen, om er al de gezichten uit zijn ‘V e l e e n d e
z e e r f r a e y e g h e l e g e n t h e d e n v a n d i v e r s e D o r p h u y s i n g h e n ’,
1550, door Cork u u t
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l a t e n g a e n , vóór ogen te hebben.
Bij Aertsen (1508-1575), Inch wel degelik jonger dan de voorgaande, en zeker
niet vrij van zijn invloed, in één enkel opzicht minstens, is er veeleer terug- dan
vooruitgang waar te nemen.
Bij Aertsen treedt het inlandse met veel minder beslistheid, lang niet geleidelik
en konsekwent, maar bij pozen en als met sprongen te voorschijn.
In het hoogst waarschijnlik van rond 1545 daterende stuk in de verzameling de
Volder te Brussel, C h r i s t u s a a n h e t V o l k v e r t o o n d , schijnt hij zich nog
geenszins of altans heel luttel te bekommeren om de karakteristieke hoofdlijn van
de geboortestreek. Zijn landschap is nog panoramies opgebouwd: achter een
zonderling paleis, op de pui of stoep waarvan Pilatus aan 't op de markt
samengestroomde volk de Mens vertoont, zien wij rechts een echt Hollandse
stadspoort, en links, achter de huizen van een straat, de Kalvarieberg.
Ook in zijn beide, zo opvallend verwante en zo hoogst interessante behandelingen
van de K r u i s d r a g i n g , - die te Berlijn, nr. 726, gejaarmerkt 1552, de ander te
Antwerpen, nr. 859, hoogst waarschijnlik uit de zelfde tijd, - is het landschap nog
zo on-eigen, zo konventioneel mogelik, al vertoont de gehele samenstelling van het
drama, wat de vinding betreft, duidelik genoeg de invloed van de Brunswijker
Monogrammist, vermengd, wat de styl en de gebaren van de enkele figuren aangaat,
met onmiskenbare Italjaanse herinneringen.
Ik heb echter in de Parijzer kunsthandel, in 1906, een B o e r e n k e r m i s gezien,
zeker van zijn hand, doch, naar de gebrekkige tekening en de soms kinderachtige
tipering te oordelen, van veel vroeger, wellicht uit de eerste te Antwerpen gesleten
jaren, 1535-1540, voorstellende, als ik mij niet volkomen vergis, een stuk dorp uit
de polder, waarschijnlik wel Oosterweel.
Twee jaar vóór de Berlijner K r u i s d r a g i n g , in 1550 ontstond het
B o e r e n f e e s t , nr. 704, Hofmuzeum, Wenen, waarin het landschap ook een
bepaald Vlaams uitzicht heeft. Even goed als de boeren, boerinnen, lansknechten
op de voorgrond om de feesttafel of op het middenplan boven in de open gelagkamer
of achter het gebouw, zijn de bomen, het staketsel, de huizen, de kerk veraf, het
licht, eigen Vlaams.
Uit de zelfde tijd ongeveer acht ik de V l a a m s e K e r m i s in de verzameling
van de heer Dansette te Brussel. Een oord als het hier geschilderde: op een kleine
heuvel een kapel met wat bomen en huisjes, op de voorgrond een waterputs en
links, achter bomen en struiken, gebouwen, - is in de omgeving van Brussel, ja, in
zekere streek van de Kempen, b.v. tussen Herenthout en Bedaar, ook heden niet
ondenkbaar. Zo karakteristiek Vlaams als bij de Monogrammist is echter het
landschap van Lange Pier nooit.
Ook Cornelis Metsijs, ofschoon deze, in 1512 geboren, eerst in 1580 overleed
en Peter Bruegel bijgevolg jaren overleefde, moet hier, met volle recht, herdacht
worden. Immers in één van de zeldzame schilderijen van zijn hand, welke tot ons
kwamen, namelik nr. 675 in het Kaiser Friedrich Museum, gedagtekend uit 1543,
toont hij ons een weg in een echt-Vlaams dorp, waarvan hij huizen en bomen met
verrassende waarheid weergeeft, doch hetwelk hij, met al de zwakheid van een
heus primitief, niet met een langzaam vliedende of vluchtende horizon, maar met
een rechtopstaand scherm op de lucht afsluit.
Veel merkwaardiger overigens dan al de landschappen van Cornelis Metsijs,
Pieter Aertsen, Gassel en Bles te samen, is minstens één enkel landschap van een
vooral als figuurschilder gevierd en tot heden toe nog niet geïdentificeerd meester,
die echter. naar zijn styl en manier te oordeelen, heel zeker te Antwerpen werkzaam

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

was en dit in de jaren 1525 tot 1545 of 1550. Graaf Karel van Ursel, te Brugge, is
de gelukkige
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bezitter van een 82 + 57½ c.M. groot paneeltje, waarin, op het voorplan, Maria met
het kindje te rusten zit, terwijl midden- en achterplan worden ingenomen door een
landschap, dat, ook met en ondanks de bergtafel, die het in verte afsluit, door en
door Vlaams is. Zoals in 1902 door de bezoekers van de Brugse tentoonstelling niet
zonder verbazing werd opgemerkt, hebben wij hier, voor 't allereerst, de voorstelling
vóór ons van een landweg, links en rechts bezoomd met bomen, zoals men die,
later, in Hobbema's L a a n t j e t e M i d d e l h a r n i s zal terugvinden. De kunstenaar
is er, zonder zijn toevlucht te nemen tot welke kneep dan ook, voortreffelik in
geslaagd, de weg niet alleen, maar de met laag struikgewas bezoomde weide
ernaast, en het water er achter, te doen vlieden, heendiepen als bij de modernen.
Opmerking ook verdienen de uitnemend geziene, duidelik herkenbare, bizonder
krachtig getekende bomen; ware bomen, uit de bodem opgewassen en er met
stevige wortels in vast!
De boom, rechts van Maria, herinnert al heel nabij aan de stevige boomstammen
van van Bruegel zelf. Overigens, en ook dit is niet zonder betekenis, dient men uit
het onderhavige kunstjuweel ternauwernood noch iets meer weg te denken dan de
op de voorgrond zittende, evenals haar kindje met geen stralenkroon geheiligde
Maria, om een heus en zuiver landschap, in de hedendaagse zin van 't woord, vóór
ogen te hebben.
Niet minder merkwaardig is, in het zelfde opzicht, een schilderij, hout, h. 108, br.
142 cm., destijds in de bekende Bettendorfse Galerij, later, namelik 4-5 Oktober
1886, in de auksie A. Kreis en Hub. Düster verkocht als van de hand van Jan van
Scorel. Persoonlik beschouw ik het stuk als het werk van een Brabants, meer
bepaaldelik van een Brussels meester, die, in de bewerking van de figuren, de
invloed van Metsijs en David noch enigszins verraadt.
Vooral de behandeling van de ruimte is hier merkwaardig, al is de horzion ook
nog zeer hoog, d.w.z. ongeveer een 20 centimeter beneden de bovenrand,
aangegeven. Op het voorplan, tussen twee bomen, rechts een zwaarstammige,
met veil omrankte eik, links een slanke en witstammige berk, zit, van terzij gezien,
zonder aureool, Maria te rusten, houdend haar kindje op de schoot; juist achter de
eikeboom verschijnt, de ezel leidend, de grijsgebaarde Jozef. Een ledige, van rechts
naar links afhellende weide, scheidt dit voorplan van het middenplan, - een groene
delling, waar, te midden van velerlei geboomte, een kerkje met spitse torennaald
tussen nette huisjes oprijst. Daarachter dan, omsloten door met waltoren bij waltoren
versterkte muren, de zacht opgolvende, wijdstrekkende zee van ontelbare huisdaken,
waaruit en waarboven zich, duidelik herkenbaar, het Stadhuis met zijn toren, en
veel hoger, de stompe torens van Sinter Goelen verheffen, ver, tot aan de effen lijn
van de horizon, onder een enigszins grijsbewolkte hemel. Links en rechts van de
stad weiden, van elkaar gescheiden door lager geboomte. Het geheel verraadt een
innig gevoel voor de natuur; de bomen op het voorplan zijn gedaan met al de
uitvoerigheid van een Lamorinière; die - verderaf - wel degelik als massa gezien,
toch noch duidelik herkenbaar, tot waar de andere, op het derde plan, noch alleen
*)
de tiepe b o o m te aanschouwen geven .
Hier, evenals in het merkwaardige schilderij van de M e e s t e r d e r
H a l f f i g u r e n , evenals in Aertsens B o e r e n f e e s t te Wenen, in de twee te
*)

Van het door Dr. J. de Jongh met voorliefde in haar reeds hoger vermeld werk besproken
landschap. nr. 213. Muzeum te Karlsruhe, wordt hier geen gewag gemaakt. Het stuk heeft
niets gemeens met P. Aertsen; het is hoogstwaarschijnlik van Fijt en zeker Antwerps uit de
jaren 1630-1650. Hiermede verliest de gevolgtrekking: ‘P. Aertsen trok niet alleen de slotsom
van de antecedenten der profane onderwerpen, hij was ook het eindpunt van het XVIe-eeuwsch
zoeken naar het vlakke, horizontale landschap’, bl. 72, haar waarde.
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Brunswijk bewaarde taferelen van de Monogrammist, en - ja - in het puikjuweel van
Bos in de Figdorse verzameling, is de volmaakte
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eenheid van de vluchtlijn in 't landschap wel niet nog verwezenlikt, maar toch zeer
merkelik b e n a d e r d .
***
Keren wij tans tot Bruegel terug.
Hoe onvolledig en - ik geef het gaarne toe - hoe onvolmaakt in meer dan één
betekenis dit overzicht-in-vogelvlucht van de ontwikkelingstoestand van de
Nederlandse kunst even vóór Bruegels eerste optreden moge wezen, toch volstaat
het, dunkt mij, om de gegrondheid te staven van wat Arsène Alexandre zo juist en
eerst van allen zeide in zijn H i s t o i r e p o p u l a i r e d e l a P e i n t u r e , Henri
Laurens, Paris:
‘B r e u g h e l a v a i t t o u t t r o u v é d a n s l e s p e i n t r e s q u i v i n r e n t
a v a n t l u i , l e s s u j e t s , l a l a n g u e , l e m é t i e r ’; - ja, TOUT, tot de
geestesen stylrichting toe, welke wij, heden-daagsen, en overigens, gezien zijn
ongeëvenaarde meesterschap en zijn al even wonderbare veelzijdigheid, met volle
recht als zijn meest in 't oog springende karakteristiek, ik zei haast, in tegenspraak
met al 't voorgaande, als zijn eigenste eigendom beschouwen en prijzen.
Toen Bruegel zijn grote studiereis aantrad, dus even na 1550, toen had zich niet
alleen de volkszedenschildering ontwikkeld als voortaan zelfstandig vak, - wij zagen,
hoe de parabelschildering als overgangsschakel diende tussen de zuiver religieuze
en de zuiver wereldse kunst; - maar zelfs een gehele en rijke keuze van onderwerpen
lagen, pasklaar, volkomen ‘ausgebildet’, versneden en afgerond, ja, bijna
geïnsceneerd, voorhanden: Bos, Q. Metsijs, Lukas, Marinus, Hemessen, Aertsen,
C. Metsijs, en ver boven alle anderen de Brunswijker Monogrammist! De handel en
wandel van de gegoede burger en de gemene man in huis, op straat, in 't kantoor,
in kroeg en bordeel, bij bedevaart, huwelik, kermis, driekoningenfeest, schieting,
bolling, - graveerders en schilders hadden hem veelzijdig bestudeerd. De
H ö l l e n m a l e r e i of voorstelling van helse onderwerpen, voorbereid en gerijpt
door de al meer en meer veld winnende liefhebberij in deformerend of
karikatuurtekenen, had in Bos, Mandijn, anderen nog, zeer hoogstaande beoefenaars
gevonden. Het landschap hoefde zich niet eens meer te sluiten voor toch al meest
opzettelik als bijzaak behandelde onderwerpjes uit het Nieuw Testament; Bles'
L a n d s c h a p m e t d e M a r s k r a m e r e n d e A p e n (Dresden),LukasGassels
in 1544 voltooide voorstelling van e e n M i j n (Brussel); Patinirs landschap met
een geheel gezelschap aristokratiese jagers in de verzameling Wesendonck te
Berlijn en het uiterst betekenisvolle stukje met de twee in 't koren verdwaalde
beêvaarders te Brunswijk waren voltooid. En niet alleen was er het landschap als
zelfstandige kunstuiting; wij hebben immers ook vastgesteld, dat het onder de invloed
van Bos, Mandijn, de Monogrammist, Aertsen, de Meester van de Vrouwelike
Halffiguren, Corn. Metsijs, al voor het grootste deel eigen-Nederlands, nationaal
geworden was....
De rijke en altijd frisse bron van de folklore was volop ontdekt en ontgonnen, en
de grote Jeroen van Aken was niet de enige, die er aan geput had.
Met de volkomen logiese, onvermijdelik noodwendige en overigens
indrukwekkende ‘statiek’ van de Primitieven van Broederlam tot Metsijs was voor
goed gebroken; naar beweging en leven hadden welbewust gestreefd, beweging
en leven reeds volop tot kunst herschapen Bos, de Brunswijker Monogrammist, in
mindere maat Lange Pier.
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Heb ik dan. al deze ‘E r r u n g e n s c h a f t e n ’ opnoemend, Bruegel niet
‘h e r a b g e s e t z t ’, gekleineerd, zijn verdiensten niet herleid tot een minimum, zijn
betekenis als groot meester niet zeer, niet al te zeer verminderd?
Deed ik, vooral, hem geen gevaar lopen, juist de schoonste en kostbaarste van
zijn eretitels te verliezen, die van ‘onafhan-
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kelikheid, zelfstandigheid, originaliteit?’
Immers, zo dat alles er bij zijn optreden alreeds w a s , wát kon Bruegel dan noch
nieuws, ‘n o c h n i e d a g e w e s e n e s ’ aanbrengen? Hoe kon hij zich ontwikkelen
tot die door alle modernen zo hoog genoemde ‘vernieuwer en verjonger’ van onze
kunst?
Vooreerst, laten wij ons niet misleiden door dat op onze dagen zo deerlik
misverstane, zo dikwels verkeerd aangewende woord: originaliteit.
Indien een kunstenaar, om het epitheton ‘oorspronkelik’ te verdienen, in ieder en
ieder opzicht, door de keuze van zijn onderwerpen, door zijn stijl, zijn tekening, zijn
koloriet, het formaat van zijn doeken of panelen, zich onderscheiden moet van -,
anders moet zijn dan alle andere kunstenaars, dan, ja, is Bruegel niet origineel.
Maar wie, in om 't even welk vak van de kunst en in om 't even welk tijdperk, is dan
wel noch oorspronkelik, noch z i c h z e l f ?
Oorspronkelikheid, in deze zin begrepen, bestaat eenvoudig niet, omdat ze
onbestaanbaar is, omdat ieder nieuw i e t s zich uit een ouder i e t s ontwikkelt;
omdat al wat het mensenvernuft voortbrengt evenals al wat van zelf groeit in de
natuur nooit iets anders is dan een eenvoudige schakel m é é r in de onafzienbare
keten van de evolutie, de ontwikkeling, - de g r o e i .
Een geheel andere opvatting van deze originaliteit bezat Goethe, die zeide: ‘Wie
wenig haben wir, das wir im reinsten Sinne unser Eigentum nennen! Wir müssen
alle empfangen und lernen, sowohl von denen, die vor uns waren, als von denen,
die mit uns sind. Selbst das grösste Genie würde nicht weit kommen, wenn er alles
seinem eigenen Innern verdanken wollte....’
En zo herstel ik dan de oude en grote Bruegel met één enkel woord in zijn eer en
geef ik hem terug de plaats, die hem toekomt voor alle tijden:
hij was bezield met de Wil,
hij was toegerust met de K r a c h t ,
hij beschikte over het K u n n e n , om al wat daar in de toenmalige kunst
voorhanden was op te nemen in zich zelf, te laten vergroeien in en met zijn
persoonlikheid, en daarna, in 't zweet van zijn aanschijn, tienvoudig vermooid weer
te geven aan zijn tijd en zijn volk.
‘Ce que Breughel a d'admirable’, schreef Ars. Alexandre, ‘c'est que de tout cela
il a fait quelque chose de personnel et de neuf’.
Bij al de door mij genoemde voorgangers vond hij, doch gescheiden, verspreid,
heinde en ver verstrooid, wel al de elementen, die wij in zijn scheppingen aantreffen;
doch HIJ zweette die alle samen tot een nieuwe harmonie, en voegde er, dit doende,
een laatste nieuw en onwaardeerbaar bestanddeel bij: ZICHZELF, en - le s t y l e
c ' e s t l' h o m m e ! - mèt zich zelf, een nieuwe, oneindig volmaakter stijl.
Zo streeft in elk tijdvak, in elk geslacht van kunstenaars, wellicht in elke boven de
anderen begaafde enkeling, de kunst naar een volledige eind-uiting van al de
voorhanden mogelikheden, zólang.... tot geboren wordt één, veelzijdig genoeg
begaafd, om in zich als in een f o c u s op te nemen, al wat daar straalt uit een min
of meer lang verleden, en al die klaarheid weer verder te doen lichten in 't oog van
de komenden.
En zo is ook waar in de kunst wat zo waar is op elk ander gebied: r i e n n e s e
*)
crée, rien ne se perd.
*)

Uit een onuitgegeven en overigens nog onvoltooide studie: P e t e r B r u e g e l d e O u d e ,
de Mens en de Meester.
Bij 't lezen van de proeven komt mij onder de ogen, in de pas deze maand (November 1912)
verschenen aflev. 4 en 5 van R e p e r t o r i u m f ü r K u n s t w i s s e n s c h a f t , een zeer
belangrijke, met onze eigen bijdrage wel enigszins in verband staande studie van Berthold
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Haendcke, D e r B a u e r i n d e n D e u t s c h e n M a l e r e i v o n c a . 1470 b i s c a .
1550. Zeer leerrijk!
Voor de belangstellende lezer hier nog de mededeling, dat wezenlik representatieve
voorbeelden van weergaven van toestanden uit het volksleven voorhanden zijn in de volgende
werken: de uitgaaf van 1465 van de A p o k a l y p s i s , - de S p i e g e l m e n s c h l i c h e r
B e h ä l t n i s , Bazel, B. Richel, 1476, -het P a s s i o n a e l o f t e L e v e n d e r
H y l l i g h e n , Lubeck, St. Arndes, 1507, - en in de prenten van de ‘M e i s t e r d e s
H a u s b u c h s ’ (XVe eeuw), van M. Schongauer (1446-1491), en van de rond 1470 werkzame
‘Monogrammist b en c.’
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Het tarwegraan
door J.D. Bierens de Haan.
Ruisende meêlij van het tarwegraan,
Wie heeft aan u mijn deerenis vermeld,
Dat gij zoo teer zijt met mijn wee begaan?
O heen en weder buigend arenveld,
Uw grootsch verzuchten heb ik wèlverstaan!
De heuvlen zijn met goud gewas bevracht,
Waarover d'avond donkren gloed verspreidt;
Ik talm aan zoom der wouden, waar de nacht
Mij zal verbergen in haar duisterheid:
Reeds glanst de ster, die in de neevlen lacht.
En 'k vind bij u meewaren, nu de wind
Uw schoone vracht in golving ommewendt;
En tot mij streeft uw volte welgezind.
De ziel der Aard' in u bewegend, zendt
Haar meelij tot mij met den avondwind.
Groot is wie kan meelijden, niet als hij
Die in den ander eigen-leed beklaagt;
Verwante met zijn Aarde opent hij
Zijn ziel voor elk, die om ontferming vraagt....
Over den akker ruist het medelij.
Gij kent, o akker, 't leed waar God mee sloeg,
Sinds door uw velden, toen de regen viel
En uwe gronden natte, 'n morgen vroeg
In voorgen herfst, een man in paarsen kiel
Uw voren insneed met zijn scherpe ploeg.
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Een zwaren dag! Hij haald' uit wrakke loods
Het oude werktuig, spande d'ossen aan
En at, terwijl hij toog, zijn bete broods.
Zijn vrouw zag uit de hoeve 'm landwaarts gaan
En leende hare borst aan 't kind haars schoots.
Dë uren gingen met het werk voorbij;
Hij zwoegde zwijgend achter 't ossen-span
En spoorde z'aan: en lange rij naast rij
Van voren sneed hij en zij glommen van
Den natten rege' en aldoor ploegde hij.
En 's avonds zat hij spraakloos bij de vlam
En rook van schamel hout, terwijl de vrouw
Haar rustig werk deed; wat hij ondernam
Op morgen, peinsde hij. Ter bedstee flauw
Krijtte het kind, dat om zijn voedsel kwam.
En al zijn moeiten zwaaide hij als zaad
Den dag daaraan in d'open akkergrond
Breed-schrijdend langs de voren, 't bruin gelaat
Geheven bij zijn arbeid en bevond
Trots in zich om zijn wakkre heldendaad.
En waar hij klaagde, juichte hij met-één:
Het aardsche leven klaagd' en juicht' in hem;
De luide vreugde en het zacht geween
Bevonden in zijn ziel hun samenstem:
Zoo zwaaide hij het zaad rondom zich heen.
En in hem steeg verrukking als hij dacht
Aan 't gouden uur, wanneer in zonnegloed
De oogst gerijpt, zijn rijken voorspoed bracht:
En juichend sloeg zijn hart en snelde 't bloed
In zijnë adren met tweevoude kracht.
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Maar als hij na de vreugde zijner daad,
Die zijne smart in d'akker ondergroef,
Zegen der aarde aanriep over 't zaad,
En keerde huiswaarts.... rees opnieuw het droef
Bepeins van 't menschelot - in d'avond laat.
En waar hij zorgenvol wachtte den tijd
Des oogstes, wijl met storm en hagel 't veld
Verwoesting dreigde - kwam uit donkerheid
Van zijn gedachte banger vrees ontweld....
En 't weinig loon van zooveel arrebeid!
Zoo weet gij dan o ruisend tarwegraan
Van menschensmart, die in uw bodem woelt:
Gij zijt uit harden arbeid opgegaan
En bange hoop is in u meegevoeld:
De ziel uws zaaiers hebt gij wèlverstaan.
En alle wereldwee en 't leed bewaard
In d'Aardeschoot, waar 't donkre koestring vindt,
Is uit aardsgronden in u saamvergaard....
En als het graanveld ruist in d'avondwind,
Steent in zijn zuchting mee de ziel der Aard.
Zoo sta ik aan de zoomen van dit woud,
Na 't dolen van een ganschen moeden dag
Langs onbegane pade', in 't avondgoud.
En waar 'k de halmenscharen zwenken zag
Heeft zich aan mij de wereldziel vertrouwd.
Ruisende meelij van het tarwegraan,
Wie heeft aan u mijn deerenis vermeld,
Dat gij zoo teer zijt met mijn wee begaan?
O heen-en-weder-buigend arenveld,
Heb ik uw grootsch-bewogen taal verstaan?
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Dramatische fantasie
Het verhaal van iemand die een paard kon fluiten
door A. de Widenrad
Op een middag liep ik door de stad te drentelen. Het was een aangename herfstdag,
een lekker zonnetje had net lang genoeg geschenen om het al te frissche dat met
den avond neer zou vallen nog wat tegen te houden.
De lucht was ijl, alles was teeder van kleur en lijn. Een hoekje van schaduw was
als een diep violette schemering tusschen de helder tintende omgrenzingen, en
evenzoo waren de winkelramen tusschen de gele omlijstingen.
Ik liep, gedachtenloos van de eene étalage naar de andere, zacht neuriende, af
en toe fluitende een of andere bekende melodie, een volksdansje van Grieg, een
motief uit een kwartet van Mozart, aan elkaar geregen door een fantasietje.
Plotseling bleef éen accoord daarvan hangen.
Het was na ‘Einsamer Wanderer’.
Als de voorslag van een klokkenspel bleef het hangen in een ledige heldere ruimte
die ik in mijn hersenen voelde.
Ik was er wonderlijk door aangedaan, want muzikaal ben ik alleen in zooverre dat
ik gaarne muziek hoor, en een goed muzikaal geheugen heb.
Wat ik er dus zoo op los fantaseerde was altijd direct weer weg gevlogen,
verdampt, maar dit eene tonenreeksje bleef zweven, telkens kwam het weer terug,
en dan was 't of er iets warms vlak onder mijn huid snel vloeide, van boven naar
beneden.
Ik ben altijd een groot paardenliefhebber geweest, en ga nooit een paard voorbij
zonder het eens even te monsteren.
In de Bakkerstraat stond een bierkar, met een mooi zwaar isabelkleurig paard er
voor, met grooten zwaren haam met koperen beslag, de wapens van de brouwerij
op de oogkleppen.
Regelmatig sloeg het beest met het rechter achterbeen met zwaren klinkklap op
de keien, boog de forsche hals en maakte een diep sloebergeluid.
Op een meter of vijf afstands stond ik dat toonbeeld van kracht te bewonderen,
terwijl een der mannen op de kar de zware vaten voor de schuine afglijdboomen
tilde, waarlangs ze stuk voor stuk gleden naar de keien, met doffen klong er op neer
komende uit de handen van den anderen man die ze overnam.
Daar ging weer het hoofd, het breed gefronte in zacht rose neusgaten uítloopende
hoofd naar omlaag, en in bewondering voor de heerlijke neklijn langs de manenkam
floot ik de melodie....
Plots stond de neuslijn bijna horizontaal, de nek hoog gewelfd, de schoften
spanden zich dat de aderen opzwollen tot een nervenstelsel als op een kastanjeblad,
en daar klonken de hoeven die vuur uit de steenen sloegen, en paard en wagen
kwamen op mij af.
De man op den wagen sloeg met de buik over het vat dat hij juist had opgetild,
maar bleef overigens ongedeerd languit op de kar liggen, overdonderd.
De man achter de kar uitte een vloek, klotste op zijn klompen naar voren, greep
de teugels en schreeuwde de gewone woordenvloed uit, waarmede men in dergelijke
gevallen paarden tot staan tracht te brengen.
Dat was echter overbodig want de isabel stond pal voor mij, terwijl ik als
gefascineerd door het plotselinge van het geval zelfs niet was uitgeweken.
De voerman was intusschen van de wagen af geklommen en maakte aanstalten
om het paard met de kar terug te zetten, maar dat ging niet.
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‘Ho Jan!’ riep de andere man, ‘de boomen zitten er nog aan,’ en naar achteren
klotsende haakte hij de palen waarlangs men de vaten laat afglijden, en die in stevige
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krammen rusten, af, en legde ze op den wagen, tevens de op straat liggende vaten
op zij wiebelende.
Op nieuw wilden zij nu het paard achteruit zetten, maar het weigerde, voortdurend
de oogen op mij gericht houdend, met vreemden lichtflits.
Bij het tegenstribbelen van het fraaie dier, bij de herhaalde pogingen om het tot
teruggaan te bewegen werd ik zoo bekoord door de prachtige lijning van beenen,
hals en hoofd, dat ik in gedachten verzonken er om heen liep, om het ook uit een
ander gezichtspunt te genieten, en terwijl ik half van terzijde naast de kar stond en
onbewust weer de melodie floot, boog in eens het paard het zware hoofd, zette
terug, en de kar stond weer op de oude plaats.
Op de voerlieden had het geval weinig indruk gemaakt, het publiek had het
nauwelijks bemerkt, maar zelf was ik natuurlijk zeer onder den indruk, en ik ging
naar huis.
Toen ik den volgenden morgen wakker werd, had ik een oogenblik noodig om tot
het besef te komen dat er iets anders in mij was dan gewoonlijk, met dat vage gevoel
van ‘wat was dat ook weer’, totdat opeens het nieuwe uitkristalliseert, evenals op
den dag na een examen.
Plotseling klonken weer de tonen van het mysterieuse klokkenspel in de kleine
ledige, klaarverlichte ruimte in mijn hersenpan.
Het was Zaterdag.
Zaterdags dejeuneerde ik bijna altijd met mijn vriend Eugène Labège, om
vervolgens een wandeling in de omstreken te maken,
Dien dag zou hij bij mij dejeuneeren. en wij ontmoetten altijd elkaar in de Bodega,
omdat hij buiten woonde, en reeds met den trein van half twaalf in de stad kwam.
Gewoonlijk verscheen hij precies om twaalf uur, ditmaal zoowat vijf minuten later.
Beweegelijk als altijd tippelde hij binnen onder de uitroep:
- Bonjour, hoe gaat 't, neem me niet kwalijk dat ik zoo verschrikkelijk laat ben, ik
kon er heusch niets aan doen.
- Ga zitten kerel, je redevoering zal je dorstig gemaakt hebben, antwoordde ik
lachende.
- Neen, heusch, ik kon er niets aan doen, de tram kon niet voort, een bierkar stond
dwars in de weg, en het paard wilde niet op zij.
- Een isabel?
- Ja, hoe weet jij dat?
- Ik dacht maar zoo.
- Ja, een prachtbeest, allemachtig gek, het liep voor de tram uit, spitste plotseling
de ooren, net of het iets hoorde, en bleef pal staan, geen beweging in te krijgen.
- He wat gek!
- Ja, verbazend dwaas, het duurde zoowat 5 minuten, en toen ging het weer door,
of er niets gebeurd was.
Ik bleef half droomend zitten kijken, zonder een woord te percipieeren van hetgeen
Eugène verder begon te vertellen over een avontuurtje dat hem was overkomen,
zoodat hij spoedig bemerkte dat ik niet luisterde, en zijn verhaal afbrekende vroeg:
- Wat heb je?
- Ik? niets, ik dacht, waarom zou die knol zijn blijven staan?
- Ja, dat weet ik ook niet, hij spitste de ooren, net als een hond die iets hoort, en
toen hij doorging liet hij de ooren weerhangen.
Wij stapten op, en gingen naar huis.
- Je krijgt Raviolis!
- Raviolis, wat is dat?
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Eugène was een lekkerbek, zoodat ik mij altijd verplicht voelde hem wat bijzonders
voor te zetten, en ik was dubbel tevreden dat ik hem op iets nieuws kon tracteeren.
- Raviolis is een lievelingsgerecht der Genueezen!
- Prachtig!
Wij kwamen thuis, het was nog vrij warm, de groot e openslaande ramen die
uitzicht gaven op het park waar ik woonde, stonden open, de tafel was gezellig
gedekt.
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Eugène ging dadelijk eens neuzen in mijne prenten, nieuwsgierig of ik wat bijzonders
had aangekocht, na een zijdelingsche blik op de ontbijttafel te hebben geworpen
om te zien of er al wat van de raviolis te bespeuren viel.
Ik stond voor de vensteropening naar buiten te kijken, en zag majoor Bronda op
zijn bruin paard aan komen draven.
Majoor Bronda kwam iederen dag, precies op hetzelfde tijdstip van den dag terug
van een der forten in den omtrek, altijd in draf, met hoogrood gelaat, waartegen zijn
witte knevel scherp afstak.
Hij bereed meestal een bruine Oldenburger ruin, met witte sokken en een bles.
Ik kende den majoor een beetje, zoodat hij altijd een joviale groet met mij wisselde.
Juist toen hij bijna langs mijn venster zou gaan, Eugène was verdiept in Jeanne
d'Arc van Boutet de Monvel, - floot ik, onwillekeurig, het zacht sleepende accoord.
De ruin liet het wit van zijne oogen zien, boog de hals naar omhoog, en liep recht
op mij aan, tot vloekverwekkende verbazing van den majoor.
Pal bleef het dier voor mij staan, met de voorbeenen op het trottoir, en de majoor,
mijn vriend Eugène bemerkende, die op het geluid der hoeven die den trottoirband
raakten was opgesprongen, hield zich kranig en zeide quasi luchthartig:
- Morgen Heeren, à propos ik ben de juiste tijd kwijt, u heeft zoo'n prachtig horloge,
kunt u mij ook precies zeggen hoe laat 't is?
- Precies 10 minuten over half een majoor, antwoordde ik, en ziende naar de
wonderlijk strakke oogen van het paard, liet ik er op volgen:
- Pardon majoor, er is iemand aan de telefoon, een oogenblik!
Ik verdween, en juist toen ik de kamer uitging hoorde ik de ruin van het trottoir
afstappen en de majoor wegrijden.
- A-propos, wat floot je daar zooeven? vroeg Eugène.
- Wat bedoel je?
- Toen je zoo voor het raam stond, een vreemde melodie!
- O! dat weet ik niet meer, niets bijzonders, antwoordde ik.
Wij gingen aan tafel, Eugène was verrukt over de raviolis.
Toen wij zoowat klaar waren, nam het gesprek dat over allerlei willekeurige
kleinigheden had geloopen plotseling een bepaald karakter aan.
Ik had iets verteld over de sprekende hond die in Duitschland heel wat pennen
in beweging had gebracht.
- Geloof jij aan wonderen? vroeg Eugène plotseling.
Ik keek een beetje raar op, en bleef eenige oogenblikken in gepeinzen verzonken.
- De groote moeilijkheid, begon ik eindelijk, is gelegen in de definitie van het woord
wonder, nietwaar?
- Hoe dat zoo?
e

- Wel ga maar eens na, stel je voor dat je nog in de 18 eeuw leeft.
Nu neem je aan dat je zeker weet dat een vriend van je in Parijs zit, en jij zit in
Amsterdam, en nu komt er iemand bij je en die geeft je een paar kokertjes, met de
aanwijzing hoe je die voor je mond en aan je oor moet zetten, en je voert een gesprek
met je vriend te Parijs.
Wij kunnen ons eigenlijk in een dergelijke toestand niet meer indenken, we zouden
ons bijv. een analogon kunnen denken, en ons voorstellen dat er morgen iemand
een kastje voor je neerzet en zegt, kijk nu maar in dat kastje en dan zie je gebeuren
wat op 't oogenblik in New-York gebeurt.
Stel dat mij dat morgen overkwam, dan zou ik nog niet aan een wonder denken,
al heb ik geen flauwe notie ervan of zoo iets denkbaar is, maar wij hebben als
antecedenten de telefoon en de telegraaf en zooveel anders, dat de 18e eeuw niet
had.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

De 18e eeuwer zou dus wel heel wat voor wonderen gehouden hebben wat wij
verklaarbaar achten, al kunnen wij het ons zelfs nog niet in de flauwste trekken
denken,
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en zoo staan wij op onze beurt weer tegenover tal van andere dingen.
Zoo moeten wij dus bij het behandelen van het vraagstuk der wonderen, in de
eerste plaats alles ecarteeren wat maar bij mogelijkheid denkbaar is als resultaat
van vernuftige machinerieën, of van de beweging der organen.
- Dus tafeldans en zoo, schei je af?
- Tafeldans? die behoort niet eens onder wat men noemt ‘vreemde verschijnselen’.
- Heb je hem dan wel eens meegemaakt?
- X malen!
- En met succes?
- Zeker!
- Vertel eens op!
- Het was in 1893, toen kwam uit Brussel een alleraardigst type overwaaien, wij
hadden elkaar nooit gezien, maar, zooals het wel meer gaat, wij waren binnen het
uur goede vrienden, een alleraardigste kerel, hij is helaas dood.
Ik herinner mij nog, wij gingen biljarten.
Hij nam een queue uit een rek met privaateigendommen en kreeg van den kelner
de opmerking ‘mijnheer dat zijn eigen queue's’, waarop hij direct liet volgen, ‘eigen
queue's?’ ‘het is ook mijn eigen keus, 't is een bijzonder goede pommerans.’
Zoo was hij altijd, gevat, luchtig met een mystiek tintje.
Dat kwam al gauw voor den dag, en zoo begonnen wij op een goeden winteravond
aan de tafeldans.
Wij waren met ons vijven, Jan Albing, Harnkorner, en nog een paar die ik mij niet
meer te binnen kan brengen, toen Jules, zoo heette hij, binnenkwam.
Al heel gauw kwam het gesprek op mystisch terrein.
Jules die de meeste aanwezigen voor de eerste keer zag, maakte wel een
aangenamen indruk, maar kon toch allesbehalve het vertrouwen winnen van iemand
als Harnkorner, een scepticus in merg en been. Harnkorner studeerde toen in de
medicijnen.
Albing was altijd volbloed naief, goedgeloovig en belangstellend voor alles wat
hem vreemd leek, en viel Jules warm bij in zijne verhalen over tafeldans en dergelijke,
tegen de koele aanvallen van Harnkorner, die er niets van beliefde te gelooven.
Ik zelf ben altijd experimentator geweest en stelde dus voor de proef te nemen,
en zoo geschiedde.
- En?
- Welnu, de tafel heeft gedanst, en Harnkorner is overtuigd.
Nu ja, gedanst, maar in alle geval toch heele gekke dingen gedaan, ging ik door,
als antwoord op het grappig verschrikt gezicht van Eugène.
De lamp was laag gedraaid, zoodat men elkaar slechts even zien kon en de
uitgespreide handen, die op voorschrift van Jules, zeer licht op de tafelrand rustten,
als witte vlakken werkelijk spookachtig afstaken tegen het zwarte blad van de niet
zeer groote, maar toch stevige tafel.
Eerst was het natuurlijk een beetje moeielijk om de aandacht te concentreeren
en telkens opduikende gezegdetjes te smoren, maar vrij spoedig kwam een toestand
van rust, en toen begon de grap.
Eerst een krak.
- Attention! fluisterde Jules.
Toen weer een krak en een gevoel alsof de tafel onder de vingertoppen vervloeide,
en ineens daar schoof hij een eind opzij.
Wij waren allen zeer voorzichtig opgestaan, steeds de vingertoppen zeer zachtjes
tegen den tafelrand houdende.
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Rrak! zei weer de tafel en maakte tevens een vrij groote zwaai, die ons noodzaakte
mee te loopen, de een vooruit, de ander achteruit, totdat na een korte poos, om zoo
te zeggen de fut eruit was en de beweging ophield.
- Het medium was afgemat, beweerde Jules.
Wij staken de lampen weer aan en brachten alles in orde, terwijl wij elkaar met
een verlegen glimlach aankeken.
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- Maar dat is toch onverklaarbaar, zeide Eugène.
- Nu, het maakt wel een vreemde indruk, als men 't voor de eerste keer ziet
gebeuren, maar overigens is er alleen dit min of meer wonderlijke in, dat men geen
contrôle heeft over de bewegingen, die daardoor een schijnbaar zelfstandig karakter
dragen.
Ook als men de tafeldans alleen ten uitvoer brengt, gelukt ze dikwijls zeer goed,
maar alleen met een zeer lichte tafel, en het beste naarmate men minder contrôle
op zichzelf heeft, b.v. na een goed glas wijn.
Ik geloof echter niet, dat er van al de zoogenaamde spiritistische wonderen, die
er wel eens aan verbonden zijn geworden, een jota waar is, al is de wereldaether
zonder twijfel in staat een heele massa te doen wat wij nog onverklaarbaar achten.
Ga maar eens een tramlijn langs, te beginnen in de centrale, en abstraheer je
van de weegbare stof, dan zie je, of voel je, natuurlijk alleen par manière de dire,
de aether, die de deelen omhult, waaruit de dynamo is opgebouwd, in trilling komen,
die aetherbeweging plant zich rondom of langs de geleidingen heen voort, ook de
aether om de beugel of de trollystang vibreert, en ten slotte ontstaat een zeer
gecompliceerde aethertrilling rondom de draden en staven waaruit de motor die de
tram voortbeweegt is opgebouwd.
Betrek nu de materie in de voorstelling, en de aetherwervelingen in de ruimte
waarin wij den motor waarnemen, slepen het draaibare anker van dien motor mede,
de motor sleept de wagen mede, en dit geheele complex op zijn beurt weer die
aetherwerveling in de motorkast.
Een aetherbeweging dus, die volkomen identiek is aan degene, welke in de
dynamo die in de centrale staat, aanwezig is, glijdt als omhulling van den trammotor
door de stad.
Transformeeren wij deze beschouwing op de tafeldans, dan is dus de mogelijkheid
niet uitgesloten dat de mensch in een toestand kan komen waarin eene ons overigens
nog onbekende aetherbeweging optreedt, die de ponderabele massa, in casu dus
de tafel meesleept, optilt zelfs, mits het noodige translative arbeidsvermogen er
slechts is, maar een positief bewijs in de vorm van een goed geconstateerd
experiment bestaat niet, en voor de verklaring van de gewone tafeldansverschijnselen
is deze hypothese ook niet noodig.
Als je eenvoudig analyseert wat er bij de tafeldans gebeurt, en critisch toetst wat
de zoogenaamde geesten daarbij vertellen dan is spoedig de grens getrokken
tusschen het feitelijke en de verbeelding.
Maar het beeld van de aetherbeweging in een zoo banaal complex als een tramnet
leidt nog tot geheel andere conclusies.
Ik verveel je toch niet?
- Integendeel, ga door, ga door, exclameerde Eugène als altijd vol hoffelijke
bewegingkjes.
- Nu dan, die identiteit tusschen motor en dynamo, is behoudens enkele
uitzonderingen voor onze beschouwingen van onbeteekenenden aard, zóo volkomen,
dat men een dynamo als motor, en een motor als dynamo kan gebruiken, en nu
kan men zonder in fantasieën te vervallen, tot de conclusie komen dat een bepaalde
aethertoestand, dat wil zeggen bewegingstoestand in den aether te Stockholm,
volkomen te copieeren is te Londen, zelfs zonder tusschenkomst van draden of zoo
iets.
Het is denkbaar dat iemand in Stockholm electrische stroomen, dus eene
aetherbeweging opwekt, die door draadlooze telegrafie, dus door voortplanting in
den aether, in Londen aanleiding geeft tot eene volkomen gelijkvormige
aetherbeweging als te Stockholm werd opgewekt.
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Bij de gewone draadlooze telegrafie is de gelijkvormigheid van seingever en
seinontvanger niet zoo volkomen, maar de gelijkvormigheid is zonder twijfel
bereikbaar.
- Waarom neem je juist Stockholm en Londen, vroeg Eugène.
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- Wel, omdat omstreekt 1780 als ik 't wel heb, Swedenborg te Londen eene visie
had van de brand van Stockholm op het oogenblik dat die uitbrak.
- Geloof je dan daaraan?
- Eerlijk gezegd neen, maar ik durf mij toch niet in bepaalden zin erover uitspreken,
omdat de mogelijkheid van het copieeren van eene bepaalde aetherbeweging op
afstand bestaat, en wat was de brand te Stockholm niet een geweldig
aethermouvement in de vorm van intense lichten warmtestraling en wie weet wat
voor stralen nog meer waarvoor een gewoon mensch geen zintuig heeft?
Wij mogen dus zoo maar niet de mogelijkheid dat iemand, in casu Swedenborg,
te Londen, het besef van de brand in Stockholm heeft gehad, verwerpen.
En om nu eens een stoute fantasie te ontwerpen, moet ik je eerst nog even de
laatste en m.i. geniaalste uitvinding of conceptie van Lipman vertellen; tenminste
als het je niet embêteert.
- Go on! go on!
- Je weet wie Lipman is?
- Lipman en Rosenthal! zei Eugène gedachteloos.
- Idioot! liet ik mij tot groot plezier van Eugène ontvallen, en meelachende
vervolgde ik:
- Lipman is de man van de kleurenfotografie.
- Ah juist, ik ben weer bij, go on!
- Je luistert niet meer, brak ik af, we gaan wandelen.
- Dat vind ik best, antwoordde Eugène, maar ik moet je toch eens wat zeggen.
- En dat is?
- Wel, bij iedereen bezinkt niet alles maar zoo direct, en zoo moet je je er eens
indenken hoe een vorige zin nog hangende kan zijn, terwijl een volgende al weer
in 't oor tracht te dringen.
Ik schaamde mij een beetje, begrijpende dat de gedachteloosheid van Eugène
slechts schijnbaar was.
- Je hebt zelf de grootste schuld aan mijne schijnbare onoplettendheid, vervolgde
hij, door die melodie die je floot, toen je voor het raam stond en de majoor aan kwam
draven, die melodie heeft mij getroffen, en hoewel ik er geen vage notie meer van
heb, ben ik toch van het bestaan ervan bewust, zooals jij dat noemt als een
onvindbaar brokje aethertrilling.
- Luchttrilling wil je zeggen!, want alleen uit lucht trillingen zijn de
geluidsverschijnselen verklaarbaar!
- Neen, neen, repliceerde Eugène, geen kwestie van, als ik een melodie wat men
noemt in 't hoofd heb, dan heb ik ze eerst gehoord, en nu zal ik je eens laten zien
hoe goed ik naar je geluisterd heb.
- Aangenaam! antwoordde ik.
- Welnu, ik hoor bijv. pianomuziek, dan wordt mijn trommelvlies getroffen door
geluidstrillingen, dat zijn dus luchttrillingen, zoo knap ben ik ook wel.
Nu onthoud ik die muziek en later geef ik ze precies zoo weer terug, op dezelfde
piano, nu wil je toch niet beweren dat ‘deze geluidsverschijnselen’ in breeden zin
opgevat te verklaren zijn door luchttrillingen?
Ik was getroffen, ik mag wel zeggen geslagen, door de manier waarop Eugène
deze analyse deed.
- Niet waar? begon Eugène nog eens, met vuur, verleden jaar componeerde ik
een ‘morçeau’ iets als een ‘extase’, of liever ik fantaseerde het ding op de piano,
en nu kan ik het ten allen tijde voordragen, en ik had het misschien niet eens op de
piano behoeven te componeeren, maar eenvoudig in de gedachte.
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- Ik moet bekennen gaf ik ten beste, dat ik te weinig muzikaal ben om te kunnen
beoordeelen of het mogelijk is om een muziekstuk geheel en uitsluitend al denkende
te componeeren, en daarna pas voor te dragen.
- Zonder twijfel is dat mogelijk, zelfs met zeer ingewikkelde bewerkingen van een
thema.
- Men staat dan dus voor het eigenaardige
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aan een bepaald persoon gebonden bestaan van iets, dat feitelijk voor de wereld
nog niet als iets bestaands mag aangemerkt worden?
- Juist, en als nu eens iemand sterft, direct na eene compositie geconcipieerd te
hebben, is dan die compositie verloren of bestaat de mogelijkheid, dat ze later nog
weer op een of ander wijze gematerialiseerd wordt?
- Nu wordt je spiritistisch, antwoordde ik, daar houd ik niet van!
- Tu l'as voulu George Dandin, lachte Eugène.
- Ik voelde dat hij gelijk had, ook als streng materialist, moet men ‘de gedachte’
onder de rubriek bewegingsverschijnselen brengen, juist daarom, omdat ‘de
gedachte’ iets nieuws brengt, het typische gevolg van beweging, van wat dan ook,
en beweging is niet denkbaar zonder voortplanting daarvan, zonder voortbestaan.
Wij gingen wandelen.
Het was heerlijk weer, de zon stond aan een wolkenloozen hemel, maar de lucht
was niet zoo ijl als op dien dag toen ik in de Bakkerstraat de ontmoeting met het
paard voor de bierkar had.
Buiten gekomen, zagen wij de zoomen der bosschen, nog zwaar van rijp
zomerblad, slechts hier en daar even roodbruin getint in een atmosfeer van zacht
blauw, evenals men de vischtafereelen in een aquarium ziet, met dat
licht-opaliseerende tintje.
De wegen waren droog, en de voorbij tsjoerende auto's dwongen telkens tot
stilstaan, om met afgewend hoofd de opwaaiende samoem te laten wegtrekken.
- Alweer zoo'n stink ding!
- Ja, plezierig zijn ze niet op den weg, tenminste als je er niet inzit, overigens een
bewonderenswaardig staaltje van vernuft, en de eerste triomf van de electrische
vonk.
- He ja, zeide Eugène, vertel mij eens, hoe gaat toch eigenlijk telegrafie zonder
draad, dat gaat ook met vonken, is 't niet?
- Ja, dat is de grootste triomf van de electrische vonk, heb je de namen Maxwell
en Hertz wel eens gehoord?
- Neen!
- Nu, Maxwell heeft een heele douw gegeven aan de aethertheorie.
De wereldaether is de grootste conceptie van de menschelijke geest, en het is
niet te overzien wat er nog weer voor wonderlijks verklaard zal worden uit de
bewegingstoestand van die wereldaether.
Telegrafie zonder draad, had daar 50 jaar geleden de mogelijkheid eens van
opgeworpen, en je was voor gek verklaard!
Werp nu eens de stelling op, dat de bekende en mogelijk dikwijls onbekende
invloed van den een op den ander, uit de wereldaether te verklaren is, dan zegt ook
iedereen ‘je bent gek’, en in zooverre is dat oordeel juist, dat het niet geoorloofd is,
om zonder eenigen grond een dergelijk verband te leggen, maar....
Overigens ook al weer een interessant chapiter, die meestal oncontroleerbare
invloed, die de menschen op elkanders bestaan uitoefenen.
Plotseling keek Eugène om, en ‘groote goden’ riep hij, ‘een paard op hol! ik dacht
al, wat een rare galop’. Wij stonden perplex bij den aanblik van een coureuse die
in wilden ren aankwam.
- Het is een cob! riep Eugène opgewonden - gevaarlijke krengen!
Ik trilde, terwijl de hoevenklots in rythmische triolen aan kwam botsen, en de opale
nevel die over de landen hing, werd voor mijne oogen meer gecondenseerd, maar
loste op, geheel op, tot eene absolute klaarheid in het kleine klokkentorentje in mijn
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hersenpan, - en als automatisch weerklonken de noten van die melodie, die wondere
melodie die ik floot, juist toen de cob ons passeerde!
Nog éen seconde, en flang daar stond hij.
De bestuurster en de naast haar zittende
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jonge dame, tuimelden bijna tegen het voorbord, maar herstelden zich en bleven
beduusd en bleek van aandoening zitten kijken, terwijl de cob, de ooren gespitst
naar den kant waar wij stonden, omkeek, als besluiteloos.
Wij liepen natuurlijk dadelijk op het paard toe, dat Eugène die met deze dieren
vertrouwd was, bij den mond aan de teugels vatte, onder den galanten met een
glimlach geplaatsten zin:
- Ik zal mij eerst maar aan het paard voorstellen, dan is de kans dat ik 't mij aan
u ook kan doen des te grooter.
Ik had intusschen in eenige onbeteekenende zinnetjes de dames gevraagd of zij
geschrokken waren, en ziende de behoefte om eens voor een oogenblik dat plekje
dat hen bijna zoo gevaarlijk zou zijn geworden te verlaten, hielp ik eerst de eene
en daarna de bestuurster uit de coureuse.
Beiden waren bleek van schrik.
- Hij schrok zeker voor een auto? vroeg Eugène.
- Ja, stamelde de jonge dame die gemend had, die akelige dingen, je kunt haast
niet meer rijden.
Toen kwam bij haar de reactie.
Plotseling bloeide haar gelaat op, alsof met groote kracht een diep rose in de
donzige huid werd gedreven, en met komisch zwak fronsende wenkbrauwen zich
naast Eugène voor het hoofd van het paard plaatsende, begon zij het dier toe te
spreken, in haastige korte zinnetjes, die den cob onrustig en als schuldbewust het
hoofd deden buigen.
- Labège is mijn naam, zeide Eugène, ik ken de cobs, veel karakter!
- Mijn naam is van Starling antwoorde de schoone met de donzen huid, en dat is
mijn nichtje Beluvin.
- Doctor Waldo, antwoordde Eugène, op mij wijzende.
- Wat zullen wij nu doen? vroeg mejuffrouw van Starling.
- Naar uw huis rijden? stelde Eugène voor, wil ik de teugels nemen?
- Eigelijk wel heel graag, want ik voel mij een beetje onvast tegenover de kleine
schavuit, lachte zij.
- Zouden wij niet liever loopen? vroeg het nichtje, die blijkbaar niet veel lust had
zich weer te wagen.
- Ik geloof niet dat er nog gevaar bij is, bracht ik in 't midden, en om de proef op
de som te nemen, floot ik, als in gedacht de eerste drie noten van de melodie, scherp
oplettende op het paard, dat direct de ooren spitste, en met een lichte zenuwtrilling
zich als vaster in den bodem inplantte.
- Wij kunnen geloof ik veilig gaan, niet waar Eugène?
- Wel zeker, absoluut geen gevaar!
Wij stegen in, mejuffrouw Starling naast Eugène om hem den weg te wijzen,
mejuffrouw Beluvin naast mij.
Zoo kwamen wij aan een genoegelijk uitziend landhuis, omgeven door een vrij
groot en goed aangelegd park, en werden aan de achterzijde, onder eene veranda
die met bloeiende clematis geheel was omslingerd, ontvangen door eene bejaarde
dame, mevrouw van Starling, die natuurlijk een beetje vreemd opkeek.
Het gewone gesprek dat wel volgen moest, de schrikgebaartjes van de oude
dame, de hortende korte vraagzinnetjes en de door de jonge dames met groote
beweeglijkheid gegeven elkaar verdringende antwoorden, afgewisseld door een
lachklankje, was spoedig voorbij en wij kregen thee, en keuvelden.
Toen wij laat in den middag terugreden, nu begeleid door den koetsier, was
Eugène die den cob mende, zeer stil.
- Je denkt aan Emmy van Starling, fluisterde ik hem in.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

Daar kon je wel eens gelijk in hebben, was het ongedwongen antwoord.
Drie maanden na dit voorval vertrok Eugène naar Montreux om wat aan wintersport
te doen, en op een goeden dag kreeg
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ik een brief van hem waarin hij mij zijne verloving met Emmy van Starling die daar
ook vertoefde, mededeelde.
Het was weer October geworden toen de huwelijksplannen vasten vorm hadden
aangenomen, en ter eere van het bruidspaar inviteerde ik hen en een heel
gezelschap op een bezoek aan Carré die juist zijne tenten had opgeslagen.
Eugène was een dol liefhebber van circus vertooningen.
Om acht uur gaan de booglichten sissend op, de muziek fanfarenschetterend
jaagt de porfière als door een wervelwind bewogen open, en een stoet van kleurige
liverijknechten naar binnen, schichtende kleurenvlakken onder de nog even
wankelende stralenbundels, en nadat zij zich vlug en haie hebben opgesteld komt
de traditioneele weldoorvoede schimmel binnen, met het platte zadeldek van wit
met rooden rand, roode schabrakken en buikriem, dadelijk gevolgd door Miss Alice
Brand, die op het zadeldek gewipt, en met de karawats den zwaren albinos
aansporende, weldra in de cadens van het paard, eerst op de knieën en daarna
opstaande haar gewoon programma met hoepels en nog wat, begint af te werken,
aandachtig gevolgd door den telkens struikelenden August den domme, die echter
nog slechts op de hoogere rangen belangstelling wekt, opsuizende in een half
lachend stemmengebrons.
De eigenlijke lach is er nog niet!
Na Miss Brand komt Harry Brown met zijne gedresseerde ganzen, August komt
in conflict met een der rijknechts, een Czech van donker uiterlijk, en de gebroeders
Fleury stellen de 4 Heemskinderen voor op het ongezadelde paard, dat bijna
doorbreekt onder de schokken van deze zware bevrachting en witte schuimlijnen
gaat vertoonen langs de glanzend zwarte huid.
Dan komt Ghezzi met zijn ezeltje, de spanning in de circus-atmosfeer is
toegenomen, de lach laait reeds in alle hoeken op.
Hi, hi! ha, ha!, en Ghezzi staat stil in den ingang, als clown gekleed, het ezeltje
komt achter hem en duwt hem een eindje vooruit.
Hi, hi! ha, ha!, lacht Ghezzi weer, en het ezeltje duwt hem weer een eindje vooruit.
Ghezzi kijkt om en zegt: Bonjour, m'ami! Het ezeltje gaat zitten en geeft hem een
poot.
August komt binnen, lacht ook: hi, hi! ha, ha!, en op het ezeltje toegaande, zegt
hij ook: Bonjour, m'ami!
Het ezeltje staat op, draait zich om, slaat vervaarlijk achteruit, August valt quasi
getroffen tegen den grond, krabbelt op, en wordt door het ezeltje nagezeten, het
circus rondgejaagd en eruit geduwd, tot luid opbarstende vreugd van het publiek.
Zoo gaat de voorstelling door.
Het laatste nummer vóór de pauze is een der beroemdste dresseerkunsten van
den directeur: ‘de twaalf trakeners’.
Twaalf rijknechts in roode livrei brengen de prachtige zwart-glanzende dieren
binnen.
Sommigen zijn betrekkelijk kalm, enkelen verraden geweldige bloedimpulsen
onder de huid van hunne in nerveuse cadens bewegende lichamen.
Een der schitterendste exemplaren wordt begeleid door den Czech, met somber
uiterlijk en koolzwarte oogen zonder pupil. Hij is bijna onmachtig het dier in bedwang
te houden, dat dan ook met groote sprongen rondholt, zoodra de directeur met lange
zweep en karawats is binnengetreden en, na onder klappengeklater te hebben
gebogen, het sein heeft gegeven tot loslaten, terwijl het paard van den Czech eenige
welgemikte slagen met de lange zweep noodig heeft, om te besluiten zijn plaats in
te nemen.
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De paarden zijn uiterst lastig en herhaaldelijk moeten de rijknechts ingrijpen,
vooral als het erom gaat ze alle twaalf plots te laten stilstaan, en met de voorbeenen
op de trijpen bekleeding van den circusrand te laten rondgaan.
Het paard van den Czech struikelt telkens en ontsnapt dan, om in zenuwachtigen
galop rond te rennen, waardoor ook de andere dieren onrustig gaan doen.
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De directeur fronst de wenkbrauwen, tracht de dieren rustig toe te spreken, maar
besluit toch maar om ze eerst weer eens bedaard te laten draven.
Ze loopen nu weer een paar malen in geregelden draf rond, ik kan mij niet meer
inhouden, en fluit zacht de melodie.
Als door een tooverslag bedwelmd, keeren alle twaalf paarden zich naar mij toe,
zetten de voorpooten op den trijpen rand als 12 standbeelden onbeweeglijk, het
paard, van den Czech vlak voor mij, met vreemden oogflits.
De directeur staat perplex, maar oogst een donderend, een nooit gehoord applaus,
dat bij herhaling neerklettert uit alle rangen.
In de pauze wandelen wij door de stallen, Eugène heeft de melodie niet gehoord,
hij is in extase aan den arm van zijn Emmy, de Czech glijdt langs mij, en kijkt mij
vreemd aan, nu met een kleine pupil van miniatuur electrisch gloeilicht in de
koolzwarte oogen. Als de voorstelling geëindigd is, en het publiek, langzaam
schuifelend de tent verlaat, staat de Czech aan den uitgang onder de groote
booglampen en bescheiden mij op zij komend fluistert hij ‘Entschuldigen’ en dan ‘u
heeft een melodie gefloten, geef die aan mij, ik weet ze niet meer, en dat martelt
mij.’
Ik kijk hem aan, en voor mij op duikt het beeld van een rasgenoot van hem, die
eens, in een cabaret, de wonderlijkste melodien, vlak aan mijn ooren kwam spelen
- op een kleine viool - ik aarzel, maar - ‘kom, je fantaseert’ zeg ik, ‘dat doen jelui
altijd’, en ik ga door - en als ik omkijk, dooven de booglampen uit, en de Czech is
nog slechts een schaduw.
Een half jaar na de huwelijksvoltrekking bracht ik mijn voornemen ten uitvoer om
het jonge paar in Montreux, waar Eugène was gaan wonen, eens op te zoeken als
eindpunt van een bergtocht.
Op slechts enkele kilometers afstand van de plaats mijner bestemming loopt de
weg langs een diep ravijn, door een dwars instekende rotspartij in tweeën
gescheiden. De helling waarlangs men komt is zoo stijl, dat een groot gedeelte van
den weg door een brugleuning is afgezet. Aan de andere zijde van den weg rijzen
de pijnboomen als het publiek in een circus, in rijen amphiteatersgewijze tegen de
rotsenhelling op, star turend, in de voor hen liggende kom, in afwachting van de
dingen die komen zullen, roerloos.
Ik heb mij onder een der boomen neergezet, om een oogenblik van het panorama
dat voor mij ligt te genieten, en wordt weer geheel vervuld van die wondere stemming,
terwijl de klokjes in het hersentorentje luide klinken.
Links en rechts dalen de metalen rotswanden af, en terwijl de oogen de vallende
lijnen volgen, komt het ledigende gevoel dat men heeft in de snel dalende lift van
een groot hotel.
Ik kijk over de brugleuning, in de trechtervormige diepte, en zie eenzaam naast
den linkerrotswand een grooten pijnboom, geworteld in een klein, uitstekend
rotsvlakje.
De boomen achter mij, blijven turen in strakke spanning.
Plotseling schrikt hoefgetrappel mij op, het rythmisch geklots, dat wij ook dien
middag hoorden, toen Eugène en ik aan 't wandelen waren.
Het geluid zwelt aan, en langs den zwak hellenden weg zie ik in woeste galop
aankomen - den cob denzelfden cob.
Ik herken het dier op slag.
Alleen het lemoen van een wagentje sleept achter hem aan, de neusgaten spuiten
stuifstralen.
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Met éen sprong ben ik op, bevende over al mijne leden, met een vreemde rilling,
en de armen wijd uitstrekkende, fluit ik de melodie, juist op het oogenblik dat het
dier vlak langs mij springt.
Met een geweldige zwaai, werpt het paard de voorbeenen bijna loodrecht in de
hoogte, en een stuk van de brugleuning medenemende, dat met een scherp krakend
ge-
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luid afbreekt, stort het weg in de diepte.
Op hetzelfde oogenblik voel ik een ander gekraak, en de klokjes in het torentje
barsten met schrijnenden naklang.
Ik voel een absoluut ledig, in mij en om mij, ik voel mij als eene ragfijne stoffelijke
omgrenzing van het niets, in eene aetherledige oneindigheid.
De pijnboomen wuiven met vreemd geritsel.
Na enkele oogenblikken condenseert weer de stof in mij, en ik kijk over de
brugleuning, en zie in de diepte het paard, gespiest op den eenzamen pijnboom,
vlak naast den loodrechten rotswand van metalen glans.
Afschuwelijk!
Ik loop in de richting waarvandaan de cob is komen aangestoven, en zie na korten
tijd een paar woonwagens van een klein rondreizend circus, en daarnaast de
bewoners in groote opwinding, turende in het ravijn, dat gescheiden is door een
rotswand van het andere, dat het paard heeft ingezogen.
Ik kom nader, en herken direct den Czech, die mij eens in het circus zoo vreemd
aankeek, toen ik de melodie floot en de twaalf trakeners vlak voor mij kwamen staan.
- Wat is er gebeurd?
- Uw vriend en zijn vrouw liggen in het ravijn, antwoordt de sombere man, die
blijkbaar ook mij direct heeft herkend.
- Vertel dan toch, wat is er gebeurd? dring ik aan.
Dan vertelt de Czech, hortend:
- Ik herkende hem reeds van verre, toen ze aan kwamen rijden, en terwijl zij
nàderden, zag ik weer het tooneel van dien avond als eene kinematografische
voorstelling voor mij heengaan, en plotseling schoot mij die melodie te binnen, die
melodie die ik dien avond gehoord heb, en die mij gemarteld heeft, gemarteld, omdat
ze mij maar nooit te binnen wilde schieten.
- En toen? vroeg ik strak gespannen.
- Ja - en toen, toen, terwijl ik in die voorstelling verdiept was en op die melodie
fantaseerde, toen kwam het wagentje voorbij, en het paard sprong op zij!
- En toen?
- Toen kwam de botsing, met dezen boom, en vóor ik van iets bewust was, en
eer ik iets kon doen, lagen zij op de stijle helling, terwijl het paard met het afgebroken
lemoen wegholde, en toen was er niets meer aan te doen, steeds sneller en sneller
zijn ze naar omlaag gerold.
Het ravijn was diep, maar bereikbaar, zoodat nog dienzelfden dag de beide lijken
werden gevonden.
Voor ik de rampspoedige plaats verliet, met het heilig voornemen er nooit weer
een voet te zetten, bezocht ik nog eenmaal de plek waar Eugène en zijn jonge vrouw
waren weggestort uit het leven, - de Czech had er een kruis geplant.
De zomer is voorbij, al schijnt de zon nog altijd aan een bijna wolkenloos uitspansel
van transparant blauw, gelijk aan een lichtflits in eene zorgvuldig gefiltreerde vloeistof
waarin zooeven eene chemische reactie heeft plaats gehad.
Maar dat ergerlijke waas van het benauwende, drukkende, dat als een fijn
precipitaat in eene vloeistof hangende, maar niet bezinken wilde, is dan toch eindelijk
weg. Het is niet tijdelijk opgelost, neen, het is nu werkelijk voor goed neergeslagen,
de lucht is koel, en klaar, chemisch zuiver klaar.
En zoo komt dan nu tegen den avond iets aankuieren dat wij zoo lang hebben
gemist.
De zon is dalende, is al weg, maar het licht blijft nog even hangen.
Is het daglicht? Is het kunstlicht?
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Het is geen daglicht, en de lantaarns zijn nog niet op.
Er komt iets om de aarde wazen, geen damp, o neen! want de lucht blijft helder,
maar iets dat als eene zacht streelende omhulling komt fluweelen om alles en om
ons allen.
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Het is ‘de gezelligheid’.
Ja, die is het, de gezelligheid is er weer, - kom binnen gezelligheid, kom binnen
fluweelen gezelligheid, welkom, van harte welkom!
Bescheidener, wellevender gast dan de gezelligheid bestaat niet.
Heel, heel zachtkens komt ze aangedrenteld, juist van de tegenovergestelde kant
als waar wij de zon hebben zien verdwijnen.
Gemoedelijk trippelt ze over de groote wereldbol, achter de zon aan, zóo dat ze
dat monster nooit te zien krijgt, met een glimlach, zoo onweerstaanbaar, dat alles
wat leeft een oogenblik aandachtig wordt, als een kind bij 't luisteren naar een
sprookje, met groote droomende oogen.
In de rumoerige stad vervloeien de geluiden tot een harmonisch trillen, als het
harmonika gctoon van zachtkens door de wind vibreerende telefoondraden - de
bellen der electrische trams hebben geen klank meer; maar alleen timbre.
Ik zit in den tram; in de straten waardoor hij heen glijdt, verschijnt reeds hier en
daar een lichtje, in winkels en in portalen, en, onder het zacht neuriënde theestoofje,
als een geheimzinnig wondervlammetje, zichtbaar door de met half opgetrokken
gordijnen bedekte ramen, waarachter de menschen zitten te schemeren, vredig,
gedachteloos, met de glimlachende gezelligheid tot gast.
Ik kom thuis, en treed mijn kamer binnen.
Alleen een lichtstreep op de glazen stolp van de pendule heeft lijn, de meubelen
staan als eerbiedige, vage gestalten, gelijk geknielde monniken.
Ik zelf ben als eene onwezenlijke onbegrensde drager van het mij omhullende
nevelduister, totdat de lamp opgaat, en alle geheimzinnigheid plots wordt
teruggedrongen in de nu scherp omlijnde voorwerpen, waarvan de knippende oogen
weigeren het beeld op te nemen.
Op den tafel ligt nog de morgeneditie van een der dagbladen. Ik open het
langwerpig opgevouwen papier gedachteloos, en tuur er langs.
Op het woord ‘Montreux’ concentreert zich in eens mijn aandacht, en een vreemde
rilling komt over mij vallen, als ik lees van een wonderlijke, bovennatuurlijke muziek,
die daar sedert een jaar, in een onbereikbaar ravijn weerklinkt.
Ik sta op, kijk de agenda na, en zie dat ik vrij ben.
Twee dagen daarna ben ik in Montreux.
In den namiddag, ik heb niets gevraagd, ga ik naar de brug, de brug waar het
paard zich over de leuning wierp.
De brug is weg, en een aardstorting heeft de plaats waar hij stond onbereikbaar
gemaakt, de pijnboomen staan nog amphiteatersgewijze te turen in de diepte.
Ik ken den weg goed, en daal langs een zijpad af, door een klein dichtbezet
boschje, dat op een plateau in het ravijn staat, en kom aan de grenslijn van dit
rotsvlakje, en zie de rotswanden hoog boven mij oprijzend, samenbuigend als tot
eene reusachtige klok van wonderlijk timbre.
Vlak tegenover mij, staat heel klein, in de verte, de eenzame pijnboom, met iets
wits in den top, vaag afstekend tegen den zwartglanzenden achtergrond.
De binocle lost de wazige vormen op, tot die van een paardentuig, waarin de
gebleekte knoken van het cadaver van den cob zijn verward gebleven, en terwijl de
wind aan komt suizen, klengen de beenen pijpen van verschillende lengte tegen
den metalen rotswand, en spelen een melodie - de melodie van den man die een
paard kon fluiten.
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Vrijheid......?
Door Tom Schilperoort.
Aan C.B.
Het was thans bepaald, dat hij het sanatorium weldra verlaten zou. Dag en uur
waren ten lange leste vastgesteld geworden, en nog 'n korte spanne tijds scheidde
hem van het oogenblik, dat hij de groote poort achter zich zou laten, dezelfde, die
hij zwak nog en wankelend was binnengetreden. Het had lang geduurd, heel lang.
Van maand tot maand was het uitgesteld geworden. Toen hij kwam, was hem
weliswaar gezegd, dat zijn verblijf niet zoo kort zou kunnen wezen, wilde het
doeltreffend blijken, maar toen na vijf maanden de staat van zijne gezondheid zijn
vertrek reeds billijkte, waren er steeds andere redenen geweest, die hem tot blijven
noopten. Ook was zijne toekomst, in het leven terug, hem onzeker, en mocht hij
zijne pas herkregen gezondheid niet in 'n bestaan van twijfelachtige zekerheid
wagen, terwijl hij in het sanatorium blijvend, zich veilig wist, en tevens, juist nog door
het langer verblijf, zijne gezondheid vaster grondslag kreeg. En zoodoende met die
neiging in hem, de diepere stroomingen van het menschelijk leven naar zijne uitingen
te bezien, had hij zich in dit leven ingewerkt, had hij zich weldra één met zijne
omgeving gevoeld, haar geheel tot de zijne gemaakt en vaak de kleine wereld rond
hem, als 'n staat in den staat beschouwd en beoordeeld. En hoe vaak ook die
toestand tegen zijne meeningen had ingedruischt, hoe vaak hij zich ook verbitterd
of gekwetst gevoeld had, hij had die omgeving lief gekregen, zooals je van alles
gaat houden, dat zich in je leven 'n plaats verovert, 'n plaats, door het lèvende in
het organisme gewonnen, ook al is dat organisme niet altijd volmaakt naar je eigen
wensch.
En nu zou hij die omgeving gaan verlaten! Wèl had hij daar vaak naar verlangd!
Want op 't laatst vooral, was de druk der reglementaire leefwijze hem soms zwaar
geworden, op grijze dagen vooral, en kon hij inzichzelf smartelijk verlangen naar
wat warme gezelligheid en hartelijkheid, naar 'n intiem hoekje met 'n schemerlamp,
of 'n roezige hoek met boeken en tijdschriften op 'n werktafel, of 'n ruime zaal, met
breeden ruischenden rijkdom van muziek! Het leven met z'n rijke nuances van
vreugd, drong zich te verleidelijker op, naarmate de hygiënische nuchterheid van
de koude sanatorium hallen en zalen, waardoor de wind vrij speelde en geen plaats
voor mijmeren overliet, scherper zich deed gevoelen, wat vooral 's winters het geval
was.
In 't begin, toen 't nog zomer was, en warm en zonnig buiten, toen had integendeel
het lange verblijf in de toekomst hem als 'n bijzondere gelukkige omstandigheid
toegeschenen. Zwak nog, en toch reeds veel gebeterd na den schrikkelijken
wintertijd, had hij bij zijn aankomst al, zich heerlijk rustig gevoeld en koel geborgen,
in 'n omgeving, die hem opgewekter toescheen, dan hij die van 'n sanatorium had
durven hopen, en na de eenzaamheid in de benauwende stilte van 'n kamer alléén,
in 'n klein provinciaal ziekenhuis. De bosschen, die hij met het rijtuig doorgereden
was, lagen breed over de heuvelhellingen, mijlen ver, en ongebaande zandwegen
doorkruisten ze; woningen lagen op verren afstand van elkaar en dien zomerdag
dat hij aankwam, langs den beboschten straatweg, had hij de natuur weldadig dicht
bij gevoeld. In de zaal waar hij lag, te bed gebracht na zijn aankomst, na de
vermoeiende inleidingsverrichtingen als baden, onderhoud met den dokter en vele
kleinigheden verder, waaraan hij nog niet gewend was, in die koele groote zaal,
met veel ruimte voor acht bedden en linnenkasten, en waarvan op dat uur het
meerendeel der patiënten de voorgeschreven wandeling, of ligkuur op de hal
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volbrachten, drong het volle rijpe licht vol zomerglansen door de neergelaten houten
jalousiën, welke
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buiten van onder opengestut stonden, en waardoor even de gloeiend-witte kiezelweg
rond 'n boschperk te zien kwam, de rijkgroene sierdennen in den lichtval van de
zon, welke alles als met 'n lichtenden rand omgaf, en waarboven de warme lucht
trilde. Die eerste dagen in bed kon hij van de lucht niet veel zien, maar als hij even
op mocht, voor kleinigheden, dan gluurde hij wel eens even naar buiten onder de
bruin-houten jalousieën door, en keek hij naar boven in het azuurblauw van de
strakke lucht, koepelend ver over de bosschen en de heuvels.
En later, toen hij langzamerhand vaker opstond, na de eerste dagen, en hij eenige
uren per dag ook naar zijn ligstoel mocht, iederen dag wat langer, tot hij eindelijk
den vollen dag zijn bed verlaten kon, lag hij op z'n stoel naar die blauwe zomerlucht
te zien, eindeloos strak in die dagen, eindeloos blauw en licht en diep en schitterend
boven de bosschen, die koel schaduwend aan den voet der boomen over het mos,
met de fel-hardgroene toppen diep in dat blauw te dringen schijnen wilden. Maar
licht bleef er in de lucht, licht en blijheid en standvastige feestelijkheid van licht. Tot
het zóó warm was geworden, dat het geheele uitspansel scheen te gloeien, als 'n
niet meer te koelen metalen ovenwand, die overdag het groen geel verschroeide,
en verdorde, de kiezelsteenen in het grint van den weg deed schitteren in den van
hitte oververzadigden dampkring, en 's nachts den glans der sterren onwezenlijk
helder deed zijn, als werden zij door 'n gloeienden adem aangeblazen. Voor velen
van de medepatiënten was die hitte noodlottig geweest, maar hij voelde die warmte
als 'n groot genot. En buiten was het als 'n feest van licht en kleur. Iederen morgen
rees de zon weer opnieuw in volle pracht, als verhief zij zich iederen dag meer op
haar macht, en schitterender iederen dag praalde zij in het bleek-verhitte blauw van
de lucht, doorgloeide zij het uitspansel en sloeg zij met het geweld van haar vuur
de droge korst van den aardbodem stuk. Dagen duurde dat zoo, tot het werd als bij
'n werktuigkundige samenstelling, waar iets aan de regeling hapert, en die nu dol,
angstig-star doordraait, overgeleverd aan z'n eigene dommekracht. Het maakte ook
hem prikkelbaar, die waanzinnige eigenmachtigheid der natuur. De altijd strakke
lucht en de steeds stijgende hitte werden ook voor hem 'n kwelling, deden het
verlangen naar 'n frisschen regen, kletterend tegen de ruiten, spettend op het grint,
tot 'n weldadige gedachte worden, welke verwezenlijking te nabij scheen, om niet
met meer ijver dan misschien noodig was te worden gevoed. Zoodoende viel het
iederen dag tegen, dat het niet kwam; maar eindelijk, op 'n nacht, stroomde de regen
ruischend door de dennenboomkruinen, langs de pluimvormige takken der
sierdennen af, drenkend den verdroogden grond, en was het den menschen, als
waren zij uit 'n boosaardigen droom verlost.
In dien tijd net, waren hem voor 't eerst kleine wandelingen toegestaan, maar de
hitte had deze beperkt tot het langzaam slenteren naar 'n dichtbij gelegen
dennenbosch op 'n heuvelhelling, waar gezamenlijk de patiënten de koelte en de
rust zochten in de warme dagen. Dat was wel niet volgens de regelen, maar het
werd oogluikend toegestaan. Het werd ‘wandelen onder 'n boom’ genoemd. Van
den omtrek had hij toen dus nog weinig gezien; die plaats in het bosch, en z'n
ligplaats op de hal, waar de vliegen je met zwermen rond het hoofd schooierden,
waren lang de twee eindpunten gebleven waartusschen in de voorgeschrevene
regelmatigheid zijn leven zich bewoog.
Wat leek dat alles nu al làng geleden! En het leek hem of het nog langer dan in
werkelijkheid was, door de lànge, lànge wintermaanden later. Gedurende de herfst
was het nog goed gegaan: de mooie dagen eerst in September, toen nog in October
hadden den zomer met 'n heerlijk stuk verlengd en den herfst verzacht, zoodat ze
'n schoon vervolg waren van de vroeg-Septemberdagen. Reeds in Augustus had
hij de zaal
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verlaten, die hem bij zijn aankomst als verblijf was aangewezen, en had hij verlof
gekregen, een der buitenbedden te beslapen, met als dagverblijf 'n aangrenzende
kleinere zaal. Die bedden stonden op 'n kleinere lighal, die in de flauw-sikkelvormige
bouworde van het geheel, rechts en links paviljoen-vormig uitgebouwd, mèt nog 'n
zelfde kleine lighal, waar alleen dames-patiënten lagen, twee opene ligplaatsen
terweerszijden van het hoofdgebouw in het midden, vormden. Alleen 'n glazen wand
op den Zuidwestkant en 'n houten dak beschutten de patiënten, die daar hun ligen slaapplaats hadden. In zekere mate beschut dus, was het er tijdens die zomersche
en nazomersche dagen verrukkelijk koel en rustig. Bovendien konden de ramen in
den glazen wand nog opengezet worden, waardoor het flink tochten kon. Want
‘tocht, dat bestond niet’ leerde de dokter, die er directeur was, al spoedig met 'n
prachtige autoriteit van-het-te-weten, 'n wapen, dat hij meesterlijk, zij het soms wat
forsch, hanteerde. En hij voegde er aan toe: ‘Er waren alleen beroerde kerels, die
er niet tegen konden’. Met die mededeeling als richtsnoer ging je het
sanatorium-leven in. Dien eersten tijd ging dat best. Maar och arme, toen 't wat
kouder werd en de wind, door de altijd opene vensters en deuren in en uit holde,
en door de gangen van het steenen gebouw zijn guren adem blies, of toen de regen
door de raamopeningen van de lange verbindingsgang sloeg, dat er in heel het
gebouw geen gezellig plekje meer was, en je samen school, als 'n troep
verwaarloosde straathonden met je kragen op en de handen in de zakken. En als
je dan in je buitenbed kroop, tusschen de frissche lakens, dan gebeurde het, dat
de druppels je om de ooren sloegen, of speelde tenminste de wind door je haren
als door 'n bos rietpluimen langs de vaart, en was je blij als de zuster je goed instopte,
dat tenminste als iets hartelijks en warms voelend in je oververkleumdheid van zoo'n
dag van vocht en kilte.
Maar gauw was je er weer doorheen, want de nazomer bleef mooi en het waren
maar uitzonderingen in de zonrijke reeks. Trouwens later zou het nog wel erger
worden, als 't vriezen ging, dacht je dan. En dat was ook zoo; van de dagen, dat je
buiten lag, op je stoel, met èèn deken om je lijf en de andere om je schouders en
hoofd, dat er van lezen niets kwam, zelfs niet van spreken met elkaar en dat je
alleen wat zei, om iets of iemand te verwenschen, of iets ironisch te zeggen over
het voordeel van buitenliggen bij gemeen weer in ons heerlijk klimaat, - van die
dagen wist hij toen nog niets, en daarbij vergeleken was de zomer 'n heerlijke
vacantie-tijd! Hij herinnerde zich de omdwalingen toen in het bosch, in den namiddag,
den heuvel achter het hoofdgebouw op, en het smalle paadje langs tot aan den
graadmeter, of door het mulle zand van den boschweg aan de andere zijde naar
het dennenbosch in de laagte. Dan vandaar gezien, lag half tegen den heuvel op,
het sanatorium met z'n geëmailleerd roode pannendak te glinsteren en te fonkelen
in den zonneschijn, dat de lucht als boven een stookplaats trilde; heel het
dakencomplex, lag dan als 'n hitte-trillend vlek dofrood op de groene vacht van het
dichte groen der heuvels, waarboven wijd, met 'n enkel wolkje er in, als 'n gebold
wit zeil langs drijvend, het blauwe luchtmeer zich uitstrekte.
Soms hadt je vaak nog willen toeven, als 't naar half vijf liep en het tijd werd naar
huis toe te gaan; vooral in den tijd toen op dat uur ongeveer de zon ter kimme neeg.
Dan vanaf den heuvel over de vlakte uitziend, over de verre uitgestrektheid van
bosschen met vierkante lappen bebouwden grond er tusschen, zag je aan het eind,
in het verschiet er achter, heel dat avondlandschap, met hier 'n molen op 'n heuvel,
dáár half verscholen 'n torentje achter wat bosch, door purperen gloed overtrokken,
met paarsigen tegenschijn in het licht van de koperkleurige zonne-daling. En later
toen de herfst de blaren van de boomen beneden roodgekleurd
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had, heele boomen met 'n schat van gloeiende roodbruine blaren in de stille
najaarslucht, als dan bij het ondergaan in rose wolkenbedding de zon nog even,
tusschen twee wolken door, 'n gouden stralenbundel over d'aarde zond, dan leek
het wel in den rijkdom der herfsttinten, als drong het licht door de gekleurde glazen
van 'n kerkraam; en de zon wèg, bleven zeegroene en zachtrose tinten als breede
vlakke banen in de lucht uitgespannen, rustige parelmoeren glanzen van vrede over
de verre onbewogenheid van bosch en veld, waar d'avond over waren kwam. Was
dan het licht, thuis, in het sanatorium, al op, dan was die thuiskomst 'n blije
opgeruimde, en voelde je niet den dwang in den terugkeer daarheen. Stil-in kon je
dan nog even vóór het avondeten nagenieten, want dan was het gedaan. De
samenleving der patiënten sloot bijna alle namijmeren uit. Al mocht ook op 'n enkele
'n dergelijk schouwspel méér indruk maken, dan op anderen, meerendeels bleef
wat aan den hemel en in het bosch aan schoons geschiedde, buiten de meesten
omgaan, zochten ze en vonden ze ook voor hun
in-de-eenzaamheid-van-buiten-opgesloten-zijn, zooals z i j dien toestand voelden,
'n steun, in een luidruchtigen omgang met elkaar. Veel verschil was er vaak geweest
in dien omgang naarmate zich onder de patiënten een of meer menschen met
ruimeren kijk op de dingen des levens bewogen hadden, lui uit de volksklasse, die
denken konden en die dan wat beweging in het brein en de gemoederen brachten,
wat frisch leven ook wel; dan kon het op de groote lighal soms 'n geschreeuw en
gedebatteer zijn, als in de Fransche kamer op 'n dag van 'n kabinetscrisis. Maar de
sloomerige sleurgang der reglementaire leefwijze werd er door gebroken, en ook
in de hersenen drong wat frissche lucht mee. 'n Helderder geest was in de meesten
gevaren, 'n gedachte aan iets dat hen boven de kommer van hun ziek leven uit
verhief, iets dat voor 'n oogenblik allicht de gedruktheid van het van-huis-zijn wist
op te heffen. En er werden flinke wandelingen gemaakt, verkenningstochten
ondernomen voor zoover de anderhalf-uur wandelens, die voorgeschreven waren,
daartoe tijd liet, en er was dan 'n veel sterkere belangstelling voor de weekbladen
en tijdschriften die de post meebracht en 's morgens nà de wandeling altijd werden
uitgedeeld. Daaruit lazen ze elkaar dan voor, de meest tegenstrijdige meeningen
tegenover elkaar handhavend en heel de groote hal werd wakker. Er werd 'n
president benoemd en de debatten gevoerd onder leiding van dien voorzitter, wat
tot heel vermakelijke opmerkingen over en weer dan soms aanleiding gaf.
De groote hal! Ze vormde den uitersten linkervleugel van het gebouw, zooals de
groote dameshal er de uiterste rechtervleugel van vormde. Er was 'n ‘engelenbak’,
waar meest de eerder gekomen patiënten lagen en als 'n rustige hoek gold en 'n
‘hondehok’ waar de pas uit de maatschappij aangekomenen hun kuur begonnen
en regelmatig telkens bij het vertrek van 'n patient schoof je dan op. En daar de
heuvel, waarop het sanatorium gebouwd was aan de linkerzijde sneller afliep, lag
het hondenhok hoog gebouwd boven den grond en het dennenbosch uit, zoodat
het als vierkant uitsteeksel, met z'n bedrijvigheid onder het rooden afdak en de
zonnezeilen werkelijk wat op 'n hondenkennel leek. Dat terrasvormige ontbrak aan
de kleine hal, het zoogenaamde ‘deftige’ halletje. Al den tijd van zijn verblijf, had hij
dat ‘deftige’ halletje bewoond, om de rust en de grootere vrijheid ook, die je er
genoot. Veel dichter bij het bosch lagen ze er en ook minder afgesloten van de
bedrijvigheid van het sanatorium zèlf. Bovendien heb je, zoo met z'n vieren, er beter
gelegenheid je wat dieper met elkaar in te leven, en tusschen hen, die er met hem
gelegen geweest waren, had, tot op heden, dan ook 'n uitstekende verstandhouding
onderling geheerscht, en was 'n groote hartelijkheid ontstaan. Ook daaraan was de
zomertijd bevordelijker ge-
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weest. De kou en de kilte in de natte November- of Decemberdagen verijsden je,
ook innerlijk. De eerste tijd hadden ze vooral vaak vóór de ochtendvisite, in de
afwachting daarvan wat afgelachen; dan zat de zuster van de kleine hal op 't trapje
en dan in de frissche morgenlucht en onder den indruk van het blije zonnetje dat
dan allang boven de boomen uit stond, was er menig vroolijk woordje gewisseld en
had zuster wel eens wat moeten sussen, omdat ze bang was dat dokter het hooren
zou, en het hinderen zou bij de visite op zaal. Die ochtendvisite noemden ze altijd
de D-trein, of de express. Voorop ging altijd de dokter-directeur, dat was de
locomotief; daar achter volgde de assistent met de patiëntenlijsten, dat was de
tender, dan de ‘wagon pour dames seules’, dat waren de vrouwelijke dokter en de
directrice en dan op 't lest, als ze niet vooruit gekomen was, wat ook wel gebeurde,
de afdeelingszuster, als bagagewagen, die op de kleine hal afgehaakt werd, daar
achterbleef als de stoet haar tocht voortzette, want de kleine hal was 't laatste station
vóór den toegang tot de damesafdeeling en daar wachtte de andere afdeelingszuster
weer. Het ging altijd accuraat en vlug en 'n minuut of drie na aankomst stoomde de
D. altijd door; dan volgde de wandeling, maar er moest altijd gewacht worden, tot
er 'n electrisch schelletje ging, als bewijs dat de ochtendvisite afgeloopen was. En
in afwachting, met, als 't mooi weer was, het blij vooruitzicht van anderhalf uur vrij
in het bosch rond te mogen wandelen, passeerde je enkele gezellige oogenblikken
met kouten, iets waarvoor later op den dag de zuster nooit zooveel tijd had. Alleen
de bedpatiënten, die werden wel eens extra behandeld en soms kwam een der
andere zusters wel eens even 'n babbeltje houden, als de overige patiënten aten
of kuurden.
De zusters, ze brachten heel wat leven in de brouwerij! De eenige vrouwen, die
ongeveer den geheelen dag met de mannen van de afdeeling samen waren - de
afdeelingen waren streng gescheiden - de eenige, die met hen konden omgaan,
die als ze wilden, wat vrouwelijke hartelijkheid konden brengen, wat vroolijkheid en
wat licht in die uit den aard der zaak wat zware, donkere omgeving van menschen,
uit hun gewone doen gehaald, uit hun familie, hun kring, hun sleur zelfs, - maar
waar zij des ondanks aan gewend waren, welke voor 'n zeer groot gedeelte toch
hun leven van vroeger had gevuld, - en die nu leegte voelden en verveling ondanks
het afwisselende - maar in zijne afwisseling toch eentonige dagprogram. En
geslingerd als ze werden op die wijze in 'n bestaan, waar ze door geenerlei
vertrouwde taak geleid werden, gebeurde het vaak dat er gisting ontstond om kleine
dingen in de regelen der inrichting, zelfde dingen, die zij in hun werk thuis als
kleinigheden beschouwd zouden hebben, maar die nu groeiden tot belangrijke
ergernissen in hun door niets regelmatigs beziggehouden gedachten. Dan, 't mèèst,
kon de opzettelijke en streng doorgevoerde afscheiding tusschen de beide
afdeelingen hen kwetsen, getroffen als ze zich daarbij voelden, in hun natuurlijken
drang naar de ruwe schermutselingen, welke tusschen mannen en vrouwen vaak
de gewoonte zijn en bij de besten natuurlijk 'n wonden werd van hun eergevoel.
Dààrover rezen wel 't hevigst geschillen, maar behalve die, konden te ruw gevallen
woorden, of 'n wat streng toegepaste straf, de gemoederen licht in opstand brengen.
Dan moesten vaak de zusters schipperen, werd er van hun beleid veel gevraagd.
En eigenlijk was het dan ook veel de grootste mate van beleid, uit sympathie voor
hen bij de zusters ontsproten, die de eene of andere zuster bij de patiënten meer
of minder bemind deed zijn. Zeer vaak moesten deze aan staatsmanskunst
vergoeden, wat de leiders aan takt misten, wat óók wel gebeurde, wijl ze mede
menschen waren, en dus wel eens dwaalden. Maar zoodoende was er voortdurend
'n roering in de patiënten-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

183
massa, die voor hun rust beter voorkomen had kunnen worden, en die tevens de
vriendelijkere dingen, hen bewezen, niet altijd tot hun recht deed komen, wat altijd
te bejammeren is. Zoowel het een als het ander had hem vaak gesmart, omdat hij
dat elkaar nietbegrijpen zoo sterk gevoeld had, als 'n gebrek aan levensliefde.
Doch tijden achtereen bemerkte je weinig van die eigenlijke situatie, tot soms
opeens door 'n kleinigheid alles weer opopgerakeld werd. Verder trachtte je er om
heen te leven, was je blij als je rustig op je stoel lag, naar de dennen buiten te zien.
Er was in de grijze dagen soms zoo'n diepe rust, zoo'n stille meditatie, dat in je zelf
ook alle verlangens tot rust kwamen, en je droomde over dingen, waar het toch daar
zeker in de allerlaatste plaats de geschikte omgeving voor was. Vooral de Zondagen,
dat je geen lichte bezigheid verrichten mocht, dat er 'n lauwe stemming van verveling
over alles heen gezonken hing, dat je van uur tot uur achterover op je stoel lag, te
turen in de grijze lucht, dan konden verre toekomstbeelden of méér nog, dingen van
het Verleden je voor den geest komen. Want gedachten aan de toekomst waren
altijd min of meer nog met de gedachten aan ziek-zijn en de gevolgen ervan
doortrokken, maar het Verleden bleef ongerept sterk, met z'n vaak felle lichtzijden
en heel donkere schaduwzijden, zooals ze zich in het leven hadden voorgedaan.
En vooral de zonnige zijden bleven licht in je herinnering, in tegenstelling met den
grauwen dag, die over de natte onbewegelijk staande dennen neergeslibberd lag.
Soms drong van uit de verte het beieren der dorps-kerktorens door, dat gaf wat
wijding en wat wijdte aan de stilte, heel veel breedte aan de eenzaamheid der
bosschen en heuvelen, wier uitgestrektheid je dan meer voelde. Dan keek je op van
je boek, dat je Zondagslectuur uitmaakte en voor korten tijd onderging je dan het
stille genot van de roerloosheid en van de onverstoorbare kalmte, die mild over de
gevoelige plaatsen van je kwetsbaarheid streek en je tegen ieder vriendelijk en zelfs
blij deed zijn ten slotte.
En 's middags op het wandeluur in den stil uitdoovenden dag, 'n verkwijnen in het
donker, langs de boschlanen en onder de dennen, kwam er dan 'n bezonkenheid
over je, die je oplettend voor de kleinste dingen maakte, die je werkelijk de rust gaf
van hen, die 't leven achter zich hebben inplaats van nog voor zich, de rust die
weldoend voor alle geestelijk begrijpen is.
Dan 's avonds na het avondeten, werd er in de hall wat muziek gemaakt; er stond
'n soms wat aamechtig zich uitend orgel, dat dan speelde. Dat was door het licht in
de hall, waar je niets van de zwartvochtige nachten om het gebouw heen bemerkte,
vaak gezellig, opmonterend, en al was 't niet de muziek die de stemming gaf, het
was wat vroolijks, dat afwisselde van de melancholieke eentonigheid van het tikken
der mist- of regendruppen op het dak van het halletje of het gorgelen van het water
in de gootpijp. Soms ook werd er piano gespeeld, soms ook 'n werkelijke
concertavond gegeven, en in al die bijeenkomsten was toch altijd meer of min
merkbaar de stroomingen tusschen de menschen, hunne bedekte wrijvingen, vooral
op avonden als patiënten van beider kunne samen aanwezig waren. Het was als
het eeuwige schuren van het water langs den brokkeligen oeverkant bij elken stroom,
maar evenals daar vond niemand hier op den duur iets bijzonders meer in, en werden
er eenvoudig maatregelen genomen, dat de stroom niet buiten z'n oevers treden
kon.
Toen kwamen de mooie winterdagen, de enkele dagen van vorst, van
goudsprankelend zonlicht, van droge kou, maar die als 'n heilbrengend serum het
gansche lichaam sterk en gezond aanvoelen deed. Buiten over de dalen met laag
dennengroen, in de bleeke strakke vrieslucht glansde de zon weer; 'n tintelend
gevoel drong tot op
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't lichaam door. Dan leidde de reglementaire voorgeschreven wandeling de menschen
naar buiten en zoo'n dag werden er flinke marschen gemaakt tot aan de naburige
heuvelen en ‘hoogvlakten’ vanwaar je zoo'n schoon uitzicht over het dorp had: wat
fijn genuanceerd speelgoed gelegerd om den vierkanten donkeren klokkentoren
die boven de boomen uitstak. Of in de lanen wat dichter bij, waar 'n vijvertje, door
heuveltjes omgeven en met de schoonste mossen en de winterdóór-groenende
boomen getooid, dan dichtgevroren lag en er over den gladden vloer met zware
houtstukken van oever tot oever gekeild werd, als ware het ijsoppervlak 'n kaatsbaan.
Dan keerde de levenslust, en klonken vroolijke stemmen in de ochtendlijke stilte
door 't bosch, dat goudbelicht weldadig in de zon zich koesterde, en paarsig waasde
bij het lagere groen der open plekken.
's Avonds ging dan de zon onder in rood-violetten schijn en menigvuldig waren
de sterren, waarmede de nacht zich tooide, als je diep onder de dekens van je
buitenbed kroop en desnoods 'n ijsmuts over de ooren trok.
En tòch was dat buitenbed 'n heerlijke slaapplaats. Nergens lag je zoo vrij naar
buiten te zien, als daar; als de lichten gedoofd waren om over negenen, en iedereen
in de inrichting zich te slapen gelegd had, dan van de wat vooruit geschoven plaats
op de kleine hal, overzag je uit je bed den ganschen onmiddellijken omtrek van het
gebouw en dit mede; met heldere maannachten als heel de lucht als 'n
groenig-zilveren koepel was, met fel blank de groote sterren hier en daar er in
opgehangen, het witte maanlicht als 'n metalen val van den hemel straalde over de
zwarte, onbeweeglijke boschmassa, en er doorheen lichtte, dat tusschen de stammen
de lichte plekken in den nacht òpglansden, en het bleeke gebouw in den schijn, met
z'n grillig voor en achter uitspringende paviljoens, als 'n gebiologeerd wezen, in de
donkerte van 't bosch staarde, dan was het met 'n spijtig gevoel dat je slapen ging,
als de slaap je overmande, en je uit de sprookjesachtige lichte levende natuur, in
het donker van je droomen riep. Soms werd je midden in de nacht wakker, als het
maanlichte feest z'n hoogtepunt bereikt scheen te hebben. Dan was 't of in de triumph
van den middernacht, in de ongestoordheid van hun lichtleven, boven de slapende
aarde, de sterren schooner dan anders glansden en fonkelden en schitterden, als
rijke steenen op den bleek-gazen sluier der maanbruid. Dan waren de dennen
omzilverd, en lag de harde aardkorst van wit licht geslagen en alles baadde in 'n
lichtdiepte, die te ijler leek, om dat hij er vanuit de schaduw der hal inzag. En met
den slaap die weer kwam, scheen de lichtvisie ineen te vloeien, dat nooit droom en
werkelijkheid elkaar nauwer hebben beroerd.
In den nanacht gebeurde het dan dat het donkerde, dat wolkbanken, als zwarte
bontmantels met wit hermelijnen randen, over de aarde zich spreidden, en dat bij
het ontwaken, 'n andere witte wereld, 'n sneeuwwitte, hen begroette. Dan was er 'n
levendigheid van belang op de kamers. In de lange gang lichtte de bleekwitte schijn
door de vensters tegen de zoldering, weer opgevangen door de zijwanden, dat 't
leek of de sneeuw overal licht straalde. Buiten stonden de sierdennen met witte
puntmutsen op, en breede strooken over hun neerhangende waaiertakken, dat ze
groote sneeuwpoppen leken soms; en heel de grond was wit en de lage daken der
paviljoens, en de puntdaken van de hal en alles wat je zag. Het was één wit ál wit,
schitter-wit, onder 'n grijze dikke lucht, maar die niet drukte, alleen niet stoorde in
het geheel. Zelfs, wat later, was de witte doktorsvisite, niet wit genoeg, bij al het wit
buiten. Soms verdwaalde er ook van den een of ander wel eens 'n sneeuwbal naar
binnen, 'n vroege gast in den ochtend bij den een of anderen langslaper. In
sneeuwschoenen werd na de visite de wandeling gemaakt en in de gangen, waar
de geluiden door de sneeuw
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als afgedempt werden, waar de lucht er zelfs vol van scheen, dat géén klank frank
dóórtoonde, klonken vroolijke stemmen in de geslotenheid.
Ook de door het lot minder gunstig bedeelden, de bedpatiënten, deelden in die
opgeruimdheid. Het licht had op allen z'n uitwerking, en toen wat later op den
ochtend, in 'n breed onregelmatig netwerk van vlokken, de sneeuw weer langzaam
uit de grauwe lucht over de aarde zakte, was er 'n blij gevoel, dat niet te definiëeren
was in aller harten, bij het zien naar dien rustigen val buiten, van witte molligheid,
'n oneindig zuivere sprei van lieflijke en pijnstillende rust. Want zoo ernstig was er
niet een onder de patiënten die niet met 'n glimlach den vlokkenval kon volgen, en
niet wat blijdere gedachten in zich zelf rijzen voelde bij die vriendelijke doening der
natuur.
Zoo waren ze den winter doorgekomen. D'een na den ander had hij de menschen,
ongeveer gelijk met hem en zelfs nà hem gekomen, zien vertrekken, had hij hen
met de overgeblevenen het luidruchtig uitgeleide gedaan, dat te doen gebruikelijk
was; en langzamerhand was hij ongeveer de eenig overgeblevene geweest der
patiënten van zijn eersten tijd. En tevens begon toen ook in hem 'n groot verlangen
te rijzen, naar vrij zijn, naar werken, naar actie in het algemeen. Meer en meer
voelde hij de beperking van de voorschriften op z'n leven als 'n druk, en in die
spanning, kon de natuur, die hem tot dusver geboeid had, niet altijd meer voldoen.
In alles voelde hij de nabijheid van het sanatorium, alles scheen hem 'n deel en
nauw verwant aan wat hem het leven meer en meer bedierf. Onder de patiënten
had hij weinig aanknopingspunten meer; op 'n paar uitzonderingen waren ze hem
vreemd en beschouwde hij hen als voorbijgangers, menschen die je zag voor 'n
korten tijd, die je voorheen niet kende en later niet meer kennen zou. En tegelijk
met dien kijk, drong het ook tot hem door dat in zekeren zin, de menschen die hier
altijd verbleven, de dokters, de zusters, dàt natuurlijk al eerder gevoeld hadden, en
dàt ten deele hun afzijdigheid verdedigen kon; maar toch nooit zóó geheel, dat
daaruit die op den voorgrond tredende afscheiding zou kunnen ontstaan, die 'n feit
geworden was in het leven van het sanatorium. Steeds losser wond zich alles wat
hem tot dusver hier gebonden had en kwam ook van tijd tot tijd 'n oogenblik 'n gevoel
terug van verrukking voor het zorgelooze buitenleven, dat je toch genoot, 'n indruk
die hij met de andere patiënten gemeen had; toch hechtte zich daaraan onmiddellijk
de druk der vrijheidsbelemmering aan vast, die dan het even wijder zich spreidende
verdrukte, zoodat hij opademde toen de laatste weken naderden en hij Van nabij
den dag komen zag, waarop zijn definitief vertrek zou plaats hebben.
En dat ging nu gebeuren, Geleund aan de tafel, waar hij voor 't laatst zat, in de
kamer met de vijf bedden rond zich en het uitzicht buiten door de kleine hal heen,
op het perk met de dennen, en daarachter het bosch, datzelfde uitzicht, dat hij van
de kamer ernaast den eersten dag gehad had, - maar in welk ander jaargetijde,
hoeveel kleuriger, lichter en warmer, en met hoeveel dieper gevoel voor alles wat
hem toen voor 't eerst omringde! - zat hij te schrijven aan menschen, de weinigen,
die van z'n vertrek op de hoogte gesteld moesten worden. Achter hem stond z'n
koffer, de grijze, die hem zoo vaak vergezeld had en nu weer als z'n trouwe trawant
z'n boeltje bergen zou en hem vergezellen. Toch kon hij zich moeilijk voorstellen
dat hij ging. Hij had zoo levendig deel genomen aan heel de vlottende beweging in
het Sanatorium, dat het hem bijna niet mogelijk scheen, dat hij het den volgenden
dag zou verlaten om er - hopenlijk - nooit meer terug te keeren. Het had hem 'n tijd
op z'n tocht door het leven als tehuis gediend, hij was er met moeite gekomen, zwak,
en hij vertrok er,
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uitziend als de besten, al bleef dat ook maar uiterlijk waar. Hij had er met veel
moeilijks te kampen gehad, en ook veel blijdschap ondervonden, er vriendelijke
dingen gezien, evenals impertinente; het was werkelijk de maatschappij geweest,
'n stukje ervan, dat zich eerst als 'n idylle had doen aanzien, en even reëel gebleken
was te zijn, als zooveel anders, met z'n vreugde en met z'n leed. Zuivere rust, zuivere
vriendelijkheid bestond er niet! Waar zou het anders wezen, zoo het dáár niet
gebleken was te zijn? Waar zou het zuiverder hebben kunnen bestaan als daar,
midden in 'n mooie streek en wilde natuur, in de ongestoorde rust der bosschen,
tusschen menschen, die, zij het tijdelijk, toch door geen concurrentiegeest gedreven
werden meer!
Zoo ging hij nu, met 'n sterkere overtuiging, dat hij in zich zelf alleen kon vinden,
wat hem er beloofd werd, dat de wereld in z'n steeds zich vervormend uiterlijk, gelijk
bleef in de diepte van z'n roerselen en dat heel het leven, van alle tijden, slechts
was als 'n kaleidoscoop, 'n figuur, uit vele kleuren saamgesteld, steeds wisselend
in schakeering, in saamvoeging, in vorming, maar in z'n kern eeuwiglijk hetzelfde
en onvoldaan den mensch latend, die naar een heilige eenheid buiten zich zelf
streefde.
In die slotconclusie, die z'n leven hier sluiten moest, voelde hij alweer bewegen,
vaag nog, iets nieuws alweer, dat geboren geworden was door de nabije intrede
van het leven, dat hij tegemoet trok, alleen al bij de gedachte aan die eindelijke
vrijheid, die hij opnieuw hoopte te vinden in de toekomst, als hij eenmaal den
sanatorium-tijd achter zich hebben zou. Het was als 'n waarschuwing, dat voor wie
zoekt er steeds te zoeken blijft, dat het leven geen rust kent, en dat de eenige rust
het eeuwig bewegen is....
En de brief aan z'n vriend, dien hij schreef, eindigde met deze woorden, die hem
leken later, als 'n levensaanduiding, van 't geen hij tegemoet trok: Is dan dàt
misschien het ongeweten doel van ons zoeken, dat we daardoor inniger het tijdelijke
beleven, het tijdelijke, dat we voor het begrijpen van het Eeuwige noodig hebben,
en anders zeker op den duur te gering schatten zouden, in onze onervarenheid...?

Liedje
door Joannes Reddingius.
De kamer is vol zacht gesuis
of stemmen fluistren, fluistren,
heel stil zit ik te luistren,
zoo thuis.
Ik koester me in den vlammengloed,
het doet mij droomen, droomen,
een leed is mij ontnomen
voor goed.
Doorzing mij dan, o dankgedicht,
voorbij zijn felle zorgen,
ik vond in nieuwen morgen:
licht!
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Kroniek.
Boekbespreking
G.F. Haspels, De Stad aan het Veer, Amsterdam, P.N. van Kampen &
Zoon, zonder jaartal.
Een roman in brieven. Een korte ‘toelichting’, vele brieven, een stukje
meisjesdagboek, nog meer brieven. Het genre is oud en beproefd, het doét het nog
altijd wel, ondanks de toch waarachtig niet geringe bezwaren. Welke liggen voor
de hand, niet waar? In de eerste plaats: hoe weinige ‘gewone menschen’ - ik bedoel:
geen kunstenaars of andersoortige ‘intellectueelen’ - schrijven brieven die hen
inderdaad tot op eenige diepte karakteriseeren? In de tweede: hoe weinig van deze
menschen schrijven zoo goed - zoo logisch en klaar, zoo levendig en onderhoudend
- dat hun correspondentie als deel van een litterair werk aan te wenden is! Doch
zie, zooals toch eigenlijk overal, komt het ook hier maar aan op het genie van den
schrijver - of der schrijfster, want op 't stuk van brieven zijn de vrouwen nummer
één! Bij 't lezen van ‘Sara Burgerhart’ vergeten wij alle bedenkingen, aanvaarden
de voortreflijke en hen sterk typeerende brieven aller personen als de natuurlijkste
zaak van de wereld. Het genie loutert zijn middelen.
De heer Haspels, evenwel, is een persoonlijkheid en een talent, doch geen genie.
Wat bij vooral vóórheeft is de blijmoedige, zachtspotlustige, goed-vrome
opgewektheid die uit al zijn schrifturen straalt en waardoor het fataal onmogelijk is
echt boos op hem te worden. En deze opgewektheid, in D e S t a d a a n ' t V e e r
wist hij er zelfs al zijn briefschrijvende personen in te doen doelen; een atmosfeer
is 't geworden, waar zij allen in ademen; van het begin tot het einde van uw
samenleven met dit boek voelt ge u, hetzij met wat spot, hetzij met wat humor, hetzij
enkel met een beetje geest of grappigheid, maar altijd vriendelijk-glimlachend
toegesproken - heb nu maar eens het hart tegenover zoo charmante manieren, zoo
luchtige hupschheid, uw hatelijk serieuse aanmerkingen te formuleeren! Al lezend
deze vroolijk-vrome, vroolijkzakelijke of vroolijk-intrigeerende brieven vergeeft ge
dan ook heel wat. Komen er slecht geschreven of onnoozele passages in voor mededeelingen die niet ter zake dienende en op zich zelf zonder waarde zijn - gij
bedenkt gemoedelijk, dat hetgeen ge daar leest dan ook een authentiek document
verbeeldt, de echte brief van een doodgewoon mensch; stijgt daarentegen de toon
en wordt ge overvallen door de impressie dat hier nu toch heelemaal geen gewoon
briefschrijver meer aan 't woord is, maar een belletristisch auteur van zekeren rang,
gij overtuigt u dat de winst aan uwe zijde is en dat het op een andere manier dan
toch ook niet lukken zou een roman in brieven te schrijven, die, behalve
psychologischdocumentaire ook eenige kunstwaarde bezit. Voortdurend ondervindt
ge de neiging tot goedpraten van wat u toch welbeschouwd fouten moeten lijken.
Slechts een enkele maal wordt u de fictie te kras, zoudt ge de oogen dan ook wel
stijf moeten sluiten om 't getimmerte der schermen niet te zien - zooals op bl. 32,
waar Bert van Overdinge aan Henri Driellaert verhalen doet over feiten, aan den
geadresseerde even goed bekend als aan den briefschrijver (alleen niet aan ons,
de lezers) en zooals op bl, 152 waar Henriette, de schelmsch en zelfzuchtig
intrigeerende jonge schoone, op het punt haar dagboek te verrijken met het relaas
harer eerste ontmoeting met Driellaert - een gebeurtenis die haar gansche wezen
triomfantelijk overrompeld heeft - zich verlustigt in boekig-humoristische
beschouwingen over haars vaders bijbel-
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lezen aan het ontbijt! Doch zulke momenten zijn betrekkelijk zeldzaam en - nogmaals
- de opgewekte toon van innemende ongewichtigheid en zelfspot dezer genoeglijke
briefschrijvers doet ze u vergeten; even schokt ge de schouders, maar glimlacht,
en laat u zoetjes verder leiden - aan de hand van den auteur-dominé, wiens geest
en wezen mij hier nu en dan waarlijk even herinnerde aan die van sommige
levenslustige fransche geestelijken bekend uit de litteratuur.
Hebt ge 't boek uit, en overmijmert ge 't nog eens, nu ja, dat ziet ge wel in, dat ge
u ....min of meer.... bij de neus hebt laten leiden, herinnert ge u ook wel dat eigentijk
al de menschen in het boek schreven in é é n e n d e n z e l f d e n , u nu toch
somstijds wel een weinig geforceerd schijnenden opgewekten-briefstijl - die niet van
hen was, maar des heeren Haspels.
Overigens - zou het mij niet verwonderen wanneer deze auteur met zijn gemakkelijke
pen, zijn lichte hand van schrijven, dit aardige boekje in vroolijk élan bepland en de
wereld in gestuurd heeft om.... Carel Scharten te bewijzen, dat hij heusch ook wel
‘psycholoog’ kan zijn als hij dat wil. Want had niet de Gidscriticus, met een ietwat
zuurzoet zinnetje, den schrijver van O n d e r d e n B r a n d a r i s deze faculteit
ontzegd? Bravo dan Haspels, er was chic, er was kranigheid in dit gebaar! Want
waarlijk, hoe vreemd het klinke, en ondanks de (door anderen zoo goed als door
mij) opgemerkte gelijkstijligheid van alle deze brieven, de verschillende karakters
der personen zijn mij vrijwel duidelijk geworden, en aan de psychologische juistheid
van het geval bestaat, zou ik meenen, niet de minste twijfel. Nu is - het dient er bij
gezegd - dit geval dan ook noch zeer ingewikkeld, noch zeer diep grijpend in de
zielen der betrokkenen. Het had, waarachtig, heel wat erger kunnen worden - en
heel wat moeilijker voor den auteur. Dat het engagement, aangegaan in de
overmatige gemoedsgulte, de champagne-stemming van Henri Driellaert's eerste
dagen na zijn terugkomst in 't vaderland, door hem en Marie van Overdinge - die
nota bene (bl. 89) zelve verklaart niet verliefd te zijn! - dat zulk een verloving
onstandvastig blijkt zoodra een meisje als Henriette Tullingh in 't spel komt, wij
kunnen er niets verwonderlijks noch wereldberoerends in ontdekken, en ook niet
zeggen dat wij er door gebracht worden tot overdenkingen over het noodlottige der
hartstochten, noch zelfs tot medelijden met het zoogenaamde slachtoffer - dat wie
weet voor hoeveel ellende is bespaard gebleven. Integendeel, wij sluiten het boek
met het opwekkende besef dat alles nogal netjes op zijn pooten terecht gekomen
is, en.... dat wij ons daarbij, alles te zamen genomen, lang niet kwalijk
verdiverteerden.
H.R.

J.B. Ubink, Aspern, roman van een veldslag door Napoleon I, Utrecht,
A.W. Bruna & Zoon (zonder jaartal).
Het staat met de uitgeverij van belletrie in ons land tegenwoordig hier en daar vreemd
geschapen. Hollen of stilstaan: onbenulligheden, probeerseltjes, de publicatie niet
of amper waard - denk aan dat wonderlijk slap product van Frits Leonhard in onze
vorige kroniek besproken - worden wijds uitgedost, met enorme letters en breede
marges, statiglijk de openbaarheid ingezonden; het boekje dat thans voor mij ligt,
zeer opmerkelijke eersteling van zekeren J.B. Ubink, ziet er uit zoo akelig schunnig
als de goedkoope Amerikaansche uitgaaf (Seaside Library of zoo iets) van een of
ander engelsche ‘sensational novel’. Het is gedrukt op zakjespapier, terwijl de
omslag, weeïg-lichtroze van kleur, alleronsmakelijkst werd opgesierd met wat oude

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

clichés uit een of ander populair Napoleonboek. Ik weet niet wat het kost, maar dat
kan bezwaarlijk meer dan een paar kwartjes zijn; zoodoende zullen tenminste velen
het kunnen koopen en lezen; ziedaar, waarachtig, de eenige goede kant aan het
geval!
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Denk nu niet, lezer, dat u met deze aankondiging een groote verrassing wordt bereid,
de ontdekking van een genie in bedelaarsplunje of van een kostbaar kleinood
onvermoed tusschen kiezelsteenen schuilend. A s p e r n is volstrekt geen hooge of
schoone litteratuur, de schrijver behoort voorloopig geenszins ‘in de voorste rijen
onzer romanschrijvers gerangschikt te worden’ - ge herinnert u de phrase uit tallooze
boekaankondigingen! - Maar een boekje dat opmerking verdient is dit A s p e r n
niettemin zeer. Het is geschreven op een.... och, eigenlijk gansch niet zonderlinge
wijze, maar die wij hier toch bijna vergeten waren, een echt mannelijke vertel-wijze,
die van het forsche, kort-affe, zakelijke verhaal. Om het levendig relaas van dien
uiterst dramatischen en Moedigen slag bij Aspern - geen visionair beeld, geen
beschrijving ook die u de vlammen voor oogen brengt en den kruitdamp in den neus,
maar een zeer leesbaar verslag, met kennis-van-zaken opgesteld, en vol typeerende
bizonderheden, Napoleon en zijn hoofdofficieren betreffende, tevens een denkbeeld
gevende van den geest onder het soldatenvolk - om dit relaas heen heeft de schrijver,
zooals dat heet, een ‘romannetje gevlochten’, het woord romannetje, hier even
genomen in den populairen zin: een liefdes-geschiedenis. Maar begrijp wel: van
een goedkoop, zoogenaamd artistiek, effect, tegenstelling tusschen woesten veldslag
en liefelijke idylle, geen sprake! De liefdesgeschiedenis waarvan ik gewaagde, is
haast even gewelddadig als de veldslag, het gaat er wreed bij toe - de schokkende
lectuur wordt jonge meisjes afgeraden - binnen acht-en-veertig uren, nog zelfs vóór
de veldslag geheel volstreden is, zijn de hoofdpersonen van het romannetje reeds,
door velerlei heftige emoties en ongekende verschrikkingen heen, ten starren dood
gevoerd. Psychologische ontwikkeling? Zij is er, maar uiterst elementair, primitief,
instinctief zon ik willen zeggen, en dan ook hier en daarvan twijfelachtige finesse toch, het geheele geval, zooals het daar gegeven is, lijkt mij gansch niet
onwaarschijnlijk. Met den franschen slag - beïnfluenceerd misschien door zijn
onderwerp? - heeft Ubink zich door het verhaal van dat noodlottig avontuur heen
geslagen. Hij was noch precies-aanduidend noch delicaat-verzwijgend in zijn
beschrijving - maar hij kwam waar hij wezen wou.
Welke innerlijke krachten hebben dezen jongen auteur tot het schrijven van zijn
verhaal bewogen? Geestdrift voor grootsche dramatiek stellig in de eerste plaats.
Toch - er leeft nog iets anders in dezen nieuwen (soms erg ouderwetsch schijnenden,
niettemin werkelijk modernen) historischen romanschrijver, het is hem niet enkel te
doen om het vertellen van campagnes en veldslagen, het op doen leven van
historische persoonlijkheden, het lucht-geven aan zijn geestdrift voor heldhaftige
daden en aan zijn genoegen in woelige tooneelen. Het ‘romannetje’ in A s p e r n is
er volstrekt niet zoozeer pour le besoin de la cause (om het verhaal aantrekkelijker,
boeiender te maken) bijgebracht, als men wellicht geneigd zou zijn te onderstellen.
Daar is iets wat dezen jongen schrijver aantrekt in het zeer hartstochtelijke, desnoods
ruw hartstochtelijke, het wreede liefde-leven; het is, zou ik meenen, de
geheimzinnigheid vooral, het onverklaarbare der menschelijke neigingen en aversies,
wat zijn geest bezighoudt en hem dwingt, zij het nog niet tot een scherpanalytisch
onderzoeken, dan toch al tot een kloek-mannelijk en artistiek-verwonderd
constateeren.
‘L'artiste’, heeft Flaubert gezegd, ‘non seulement porte en soi l'humanité, mais il
en reproduit l'histoire dans la création de son oeuvre, D'abord, du trouble, une vue
générale, les aspirations, les éblonissements: époque barbare. Puis l'analyse, le
doute, la méthode, la disposition des parties: l'ère scientitique. Enfin, il revient à la
synthèse première élargie dans l'exécution’. (Bertrand, Gustave Flaubert, blz. 262).
Ubink lijkt mij nog te verkeeren in zijn
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‘époque barbare’. Maar een ‘artiste’ is hij. Het liefdegeval in dit boekje gegeven
wordt ons volstrekt niet klaar en duidelijk voorgezet. Maar wij gelooven, wij zijn
overtuigd, zonder tot verklaring in staat te zijn. Ziedaar iets zeer voortreflijks, door
dezen jongen en nog zoo weinig zorgvollen auteur, allicht in volle onbewustheid,
bereikt.
Inderdaad, Ubink moet nog veel, hij moet misschien nog bijna alles leeren. Als
hij werkelijk romans schrijven wil, boeken die een plaats verdienen in het ontzaglijke
mozaiek der cultuurgeschiedenis, dan moet hij de litteratuur bestudeeren, haar
innerlijk wezen zoowel als haar historische evolutie. Artistiek gesproken is wat hij
tot nog toe gaf bijna alles herhaling. Veel persoonlijkheid is er in zijn A s p e r n stellig
niet te ontdekken. Toch wel wat. Dat zou blijken als men dit boekje legde naast een
dergelijk verhaal uit de jaren 1830-1880. Al die oude hollandsche romans, zoo vaak
doen ze ons aan als jongensboeken, ‘Aspern’ nooit. Het is mannelijk, het is ruw,
soms grof als men wil, maar het is de moeite waard, overal. Een roman van Schimmel
staat, wat geestelijken inhoud en vooral wat voornaamheid van stijl betreft, oneindig
hooger - om van mevrouw Bosboom nu niet eens te spreken - ook van Lennep is
geestiger, aristocratischer, maar tevens kinderachtiger en onbelangrijker. Ubink is
bij dit deftig hollandsch-romantisch gezelschap vergeleken een rauwe soldaat, maar
een die raak slaat.
Malle, volkomen ondoordacht-neergeschreven dingen staan er in zijn boek. De
deur ‘werd opgedaan door een nog jonge man van ongeveer dertigjarigen leeftijd’
(bl. 10). Zijn oogen staarden haar aan met ‘een vreemden, dreigenden, verachtelijken
gloed’. (bl. 29). ‘De schildwacht leunde met een vervelend gezicht op het geweer’,
(bl. 105). Het lijken drukfouten, het is of de auteur zich den tijd niet heeft gegund
zijn werk te corrigeeren. Jongensachtig melodramatische uitdrukkingen als over
Masséna die ‘nieuwe brand, nieuwe verdelging gelastte, en eischte steeds bloed,
meer bloed’ zijn gelukkig zeldzaam. Intusschen, wat een kort-krachtige,
onbewust-futtige karakteristiek soms, zooals deze van een Oostenrijksch dorp waar
de franschen doortrekken:
‘Het gemeenschappelijk gevaar schiep een ongekende verbroedering. Mannen
die elkander haatten, spraken nu elkander toe als dikke vrienden. Vrouwen, die 's
morgens nog elkander uitgescholden en bekeven hadden, stonden nu boezelaar
aan boezelaar elkaar haar angst mede te deelen met zenuwachtige stemmen en
betraande oogen’ (bl. 63).
Geen oefening, geen taal-verzorging, maar krachtige belangstelling. Wat zegt
menvandit:
‘Toen ging de troep heen in de morgenschemering, voorop de chasseurs met
hun wijde schako's en olijfgroene mantels, daarachter de dragonders met blinkenden
helm en witte pelerines, die achter op het kruis van de paarden neerhingen. Zij
namen den weg van den vorigen dag, dwars door het kreupelhout om den binnenweg
te bereiken, die hen over Esslingerhof naar den straatweg tusschen Breitenlee en
Raasdorf zou brengen.
Nauwelijks hadden zij het huis achter zich laten liggen, of er donderden eenige
kanonschoten over de vlakte. Onmiddellijk daarop hoorde men in de gansche linie,
die zich van Aspern tot Essling uitstrekte, de trompetten de reveille blazen. Het klonk
ijl en vol poëzie in den ochtendnevel. De klanken kwamen van zoo heel ver en
klonken door den afstand zoo verzuiverd en fijn, dat het scheen alsof jonge meisjes
een lied zongen van pure lenteweelde. Het landschap strekte zich donker onder
den lichten hemel uit en het was onmogelijk de beweging te zien, die er ongetwijfeld
in het kampement plaatsgreep. Hef geluid der heldere Fransche horens kreeg
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daardoor iets mystieks, iets vreemds en onwezenlijks, dat de bekoring ervan
verhoogde’ (bl. 91/92).
Ik ben zoo vrij dat een aardig-links, jeugdig-onverzorgd, frisch enthousiast,
suggestief stukje proza te heeten. Hoe sterk ook
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blijkt deze schrijver zich vaak in zijn situaties te hebben ingeleefd: ‘Dumont
informeerde naar tabak. De zorgzame Badoux had een grooten voorraad.
‘“De sergeant Liquet had het gisteravond gekocht of gekregen van den smid in
Aspern. Hij is vanavond gevallen en toen heb ik zijn tabak genomen”’.
Hij gaf Dumont een handjevol uit zijn ransel en waarschuwde hem:
‘“U moet ze niet pruimen, ritmeester, Liquet heeft een granaat in den buik
gekregen, die doorgedrongen is tot den ransel. Vandaar dat de tabak een beetje
geschroeid en met bloed bevlekt is. Maar om te rooken is ze heel goed. Het is fijne
waar”’,
Dumont stopte zijn pijp, sloeg vuur en begon met veel welbehagen te rookem’.
Aan voorspellingen waag ik mij liever niet meer, maar het zou mij allerminst
verwonderen als deze Ubink eens bleek te zijn: een schrijver van ras. Hij heeft zijn
ontwikkeling in zijn hand. Moge hij den goeden kant houden, die van den ernst, die
van de lastige - veel bitterheid en, maar nu en dan, wat eenzame vreugde brengende
- kunst.
H.R.

Egb. C. van der Mandele, De Daad, Amsterdam, H.J.W. Becht, 1912.
Een zeer ongelijk boek, hier en daar verwonderlijk dunnetjes, sterk dilettantisch,
verwonderlijk vooral wanneer men die gedeelten vergelijkt met de, misschien wel
even veelvuldige, aardige stukjes; deze schrijfster leeft - houd ik er voor - eigenlijk
buiten de litteratuur, heeft er den waren smaak niet voor en ook nooit veel studie
van gemaakt, denkt misschien zelfs wel eens met eenigen nuchteren spot of
half-bewuste kleineering aan het litteraire, d e k u n s t v a n s c h r i j v e n ; dat zij
toch soms werkelijk goede bladzijden heeft voortgebracht, dat dit geheele boek van
haar b.v. volstrekt niet zonder waarde is, het komt, zou ik zeggen, uitsluitend doordat
mevrouw van der Mandele ditmaal in het heilige geloof verkeerde iets uiterst
belangrijks te zeggen te hebben en omdat zij dit v o o r h a a r zoo belangrijke dan
ook gezegd heeft met volle en onverzwakte aandacht, met krachtige overtuiging en
met.... hart. Jammer nu maar, dat wat deze schrijfster volkomen te goeder trouw
voor zoo verschrikkelijk belangrijk hield, in artistieken zin geenszins zoo mag heeten,
dat haar pessimisme niet is van de hoog-poëtische soort der idealistische
kunstenaars, waartegen niet te redeneeren valt - daar levensgevoel nu eenmaal
geen beredeneerbaar, of zelfs, maar met zuivere rede (zonder aanhalingsteekens)
benaderbaar iets is - maar een pessimisme-van-inzicht-in-zekere-gevallen, een
pessimisme waar wel degelijk tegen te opponeeren, over te praten valt, een ietwat
onredelijk pessimisme zelfs. Dr. Erckman houdt zijn geheele familie voor erfelijk
belast, afdoende reden voor hem om niet te huwen, vooral geen nieuwe levens te
verwekken. De natuur echter is hem te machtig, hij strijdt lang, maar doét het ten
slotte toch (de daad!). Een voorloopig plan van het echtpaar: geen kinderen te
verwekken, bezwijkt zoodra mevrouw Erckman de kleintjes naar bed gebracht heeft
bij een vriendin. En haar eigen eerstgeborene is een epilepticus.... Het is een zielig
geval, maar niet méér dan dat, niet voor veralgemeening vatbaar. H e t l e v e n
wordt er niet door aangetast. Daarenboven: er zijn immers groote genieën geweest
die aan epilepsie leden.... En wat zou er van het geval Erckman, en van mevrouw
van den Mandele's roman zijn geworden - als dat kindje nu toch eens niét ziek
geworden was? De moeder is een door-en-door gezonde vrouw van geenszins
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erfelijk belaste familie. Althans daarvan hooren wij niets. Ontegenzeggelijk, de
kansen stonden nogal kwaad voor Dr. Erckmans nakomelingschap, maar - vraag
het maar aan uw dokter, mevrouw - je ziet van alles gebeuren!
‘Tuberculeuzen’, heb ik eens een zeer hoogstaand medicus hooren verklaren,
‘zijn
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heele brave menschen, die alleen maar wat korter leven dan een ander. Waarom
zouden die niet mogen trouwen?’
Ik beweer volstrekt niet, dat met al of niet zoo redeneeren mevrouw van der
Mandele's roman-idee staat of valt. Een waarachtig schrijver, diep geëmotionneerd
door een geval als dat van het echtpaar Erckman, kan daardoor stellig tot een werk
van kunst worden opgewekt. Alleen, hij zoeke dan het algemeene aan dat geval
op, hij beschrijve b.v. het tragische in den geestelijken val des dokters, die,
meegesleept door zijn liefde, ontrouw wordt aan zijn beginsel, zijn geweten, hij
schetse ons vervolgens den angst, de spanning, den schrik, de wroeging, de
wanhoop misschien, van zijn held. Dat alles heeft mevrouw van der Mandele niet,
of tenminste hoogst onvoldoende gedaan. Haar grootste verdienste is, dat zij ons
althans het besef der eigenlijke tragedie - het eeuwig-tragische van geestelijken
hoogmoed en val - hier en daar heeft weten te suggereeren.
De hoofdpersonen in D e D a a d , Dr. Erckman, zijn vrouw, haar moeder, zijn niet
geheel menschen van vleesch en bloed geworden. Hun gesprekken vooral missen
het zoo hoogst noodige: treffende waarheid. De bijfiguren zijn - als in zoo vele
romans, en niet enkel van zwakke schrijvers - veel nonchalanter geschetst en toch
veel duidelijker. Tot de beste bladzijden in dit boek behooren die, gewijd aan de
familie waar Betsy gaat logeeren, aan haar adelijken oom en tante in Gelderland,
haar neven en haar nichtje. Dien mal-trotschen oom heb ik wel gezien, nok neef
Nout, den jongen beeldhouwer, nu en dan even. De kunstverachtende landedelman
wil niets weten van zijn zoons gepruts; zulke opvattingen lijken inderdaad zeer
waarschijnlijk en zeer hollandsch! kin evenzeer 's mans verandering na Nouts eerste
succes. Dan plotseling wil hij een buste van mama, vroeger met smaad verbannen,
in den salon geplaatst hebben! Heel goed, dat kleine scènetje.
Een aardig kijkje op het (echt vrouwelijk) naief parti-pris, waarmee deze schrijfster
sommige harer figuren toekent, geeft de dialoog tusschen hen. Als de deftige Betsy
voor 't eerst bij Dr. Erckman komt, zegt zij: ‘Ik ben Betsy Baerentz en woon op de
Koninginnegracht. Ik kom niet voor mezelf, ziet u, maar voor m i j n e moeder’. En
Erckman ‘verklaart’: ‘Ik wil graag mevrouw uw moeder eens komen bezoeken, Is
H. Ed. steeds lijdend en waaraan?’
Erckmans huishoudster daarentegen praat aldus: ‘Hè? Zoo's heerlijk wasse, dat
doet 'n mensch goed. Ik kan me nooit begrijpe, dat er nog zooveel vuile mense
benne’. Daar al de n's h i e r weggelaten zijn, moet men aannemen, dat de dokter
en zijn a.s. meisje die letter aan 't eind van een werkwoord wel degelijk deden
hooren. En ook de ch in wasschen en menschen schijnt bij zulke beschaafde
menschen nog tot zijn recht gebracht te worden. De redevoeringen van H. Ed.
mevrouw de weduwe Baerentz tegen haar dochter (bl. 81-84 bijv.) zijn iets extrafraais,
men kon ze inderdaad zóó naar den drukker zenden. Hier is nog een stukje dialoog:
‘Arme lieveling, mijn arme lieve meisje. Leven zónder liefde is een smart, maar
de liefde in het leven geeft dikwijls nog een veel grootere. Het is een kruisweg, die
leidt naar het Golgotha van onze verloochening. Met onze liefde geven wij vrouwen
zooveel meer dan we ontvangen.’
‘Maar wat geeft 't, moeder, als ík m'n liefde geven wil en er is niemand om ze aan
te nemen?’
‘Ja, lieveling, dàt is dè groote smart van onze kostbare liefde. We willen ze niet
geven aan den eerste den beste en haar verspild zien en als we zoeken naar
dengeen, die ze wil opbergen in de schatkamers van zijn ziel, kunnen we hem niet
vinden. Wij moeten onze liefde bewaren als een paarl en we moeten wachten tot
de moedige man komt, die haar zoeken zal’. Enz.
Welk een bewonderenswaardige vrouw! Dat Betsy dit talent niet opmerkt!....
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Emilie van Kerckhoff, Java, Amsterdam, Scheltema en Holkema's
Boekhandel.
Het was ter ‘Vierjaarlijksche’ dat wij in de afdeeling der Grafische kunst, in den hoek
bij het raam een aquarelletje zagen, dat opmerkelijk was, door de ongewone wijze
waarop het sujet was weergegeven. Javaansche danseresjes heette het en Mej.
Emilie van Kerckhoff was er de maakster van.
In de Mei-aflevering van liet vorige jaar vestigde ik er even de aandacht op, omdat
bij den ontzaglijken voorraad die toen het Stedelijk Museum herbergde, deze aquarel
mij wel de moeite waard scheen niet ongezien voorbij gegaan te moeten worden.
Wat ik er dan belangrijk in vond? Het was niet de geniale wijze waarop het gegeven
verwerkt was, noch de forsche behandeling, noch de handige aquarelleertrant, niets
van dien aard; en als zoodanig bleef het dan ook zeker verre achter bij het werk
van meer geroutineerde aquarellisten; maar het had mij gefrappeerd omdat hier de
kleedij, de tooisels, de figuurtjes der Javaansche danseresjes gezien waren met
een oog dat niet de stemming zocht, noch het effect, maar de decoratieve rijkdom
van het geheel.
Zoo nu zijn ook de prentjes uit haar boekje Java. De teekeningen van het
landschap, zij zijn niet als Du Chattel dat doen zou, nòch als Tonny van Alphen, zij
zijn decoratieve verbeeldingen geworden, van de rijkdom der kleurtegenstellingen,
van de vormen en lijnen. En de figuren geven met een enkele contour het
kenmerkende van een stand, terwijl vlakke kleuren de weelde der kleedij doen
kennen. Het is Java bezien niet door een schilder, maar door iemand die meer
voelde voor de details in kleedingen huisraad, door iemand die vóór alles de
ornamentale en decoratieve pracht ook in de natuur weet op te merken. En als
zoodanig doet dit boekje ons de schoonheid wan Indië weer eens op andere wijze
kennen.
R.W.P. JR.

M.W.V. Dijsselhof-Keuchenius, Borduurpatronen, Amsterdam, Scheltema
en Holkema's Boekhandel.
Wie kent ze nu niet, de kruisstukjes van het echtpaar Dijsselhoff: de leeuwen, de
haantjes, de pauwen, de muizen, de clowntjes, het herdertje dat op de fluit blaast
en zoovele anderen. De handwerkwinkels, zij hebben zich gelukkig.... en ongelukkig
misschien, er van meester gemaakt. Gelukkig, omdat op die wijze goede patronen
gepopulariseerd werden en zij daardoor al die nieuwe-richting-import verdrongen;
maar ongelukkig, omdat vele bordurende dames, en de borduurkunst leidende
winkeljuffers, niet immer het juiste begrip van combineeren bezitten en daardoor de
gegevene motieven niet steeds tot een goed geheel weten te verwerken. Het is
daarom te hopen dat de heer en mevrouw Dijsselhof of een van beiden zelf, eens
een soort handleiding met voorbeelden en toepassingen doen verschijnen. Den
uitgevers van ‘De Borduurpatroontjes’ zij deze zaak warm aanbevolen.
Intusschen hebben wij melding te maken van een ander boekje door mevrouw
Dijsselhof samengesteld en gebazeerd op de flanelsteek. Dit is een werkwijze die
iedere vrouw, ieder meisje kent, en met behulp van deze voorbeeldenreeks tot in
het oneindige varieeren kan.
En laat men nu niet minachtend op deze simpele techniek neerzien, - ze is veel
eenvoudiger dan wat men op een examen voor handwerken onder ‘borduren’ verstaat
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-, maar met dien eenvoud en door dien eenvoud is veel te bereiken. Een aardig
randje op kleeding, op een gordijntje, op een kussen, kan er cachet aan geven, en
al werkende komt dan misschien wel het pleizier, verder te gaan, iets moois te
maken, niet omdat het besteld is, of om het te verkoopen, maar alleen uit het genot
dat het werk geeft.
Mogelijk naderen wij op die wijze de volkskunst, wie weet het. Wij willen het hopen;
maar intusschen is zonder vergezichten van volkskunst, voor de nuchter praktische
huismoeder, dit boekje een welkome gave die zij zeker op prijs zal weten te stellen.
R.W.P. JR.
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Johan Cohen Gosschalk. Tentoonstelling zijner nagelaten werken bij
Van Gogh, Amsterdam.
Deze tentoonstelling der werken van den te jong gestorven kunstenaar, zal bij velen
gevoelens van weemoedige waardeering wekken. Het ganschelijk onopzichtig leven
dat zoo ontijdig ten einde werd gebracht, vertoont zich aldus nog eens in een fijne
zoo niet krachtige manifestatie, ingetogen somtijds zelfs tot pijnlijkheid, maar oprecht.
Erkennen wij al dat het niet alles gekund is, dat de schroom waarmee de schilder
werkte, te menigvuldig zijn uitvoering stremde - tevens zullen wij toch zeer zeker
aan de zuiverheid van de overtuiging en de zinrijkheid van elke uiting den eerbied
geven die ze toekomt. Er is veel om ons, wat door smakelijker voordracht,
gemakkelijker geste en aangewaaide vlotheid van faire meer onmiddellijk behaagt,
veel ook dat van een sterker temperament, een breeder aanleg en een veerkrachtiger
bewogenheid spreekt, maar deze kunst, in haar bescheiden en bedachtzame
matiging, die niet zonder verheffing noch zonder verdieping is, doet ons meer dan
veel kloekers en rijkbloedigers

ZAANSCH MEISJE.

aan, door een beminnelijke en respectabele recht-uitheid.
Cohen Gosschalk heeft noch den tijd, noch wellicht de kracht gehad, om den
steilen berg, die voert naar de volkomen kunstuiting, ten top te beklimmen, en er
zullen wellicht velen zijn, die in deze zijn nagelaten werken het eerst de schraalheid
en dan de moeizaamheid van uitvoering zien, en dan niet verder kijken. Maar zij,
bij wien een hooger beroep dan dit niet mogelijk is, zullen door hun oppervlakkigheid
hier een toch kostbaar deel veronachtzamen, want deze portretten en portretstudies
hebben alle dat onmiskenbaar cachet, dat den maker als een fijn man, en een artiest
doet begrijpen. Er zijn, zelfs daar waar alle spontane frischheid te loor ging in het
moegewerkte, finesses van expressie, van teekening, van begrip, die aan zooveel
stouter en meer beheerschte kunst ontbreken. Waar de zwakheid juist van bouw
en dessin niet zelden het geheel minder geslaagd doet zijn, treft men ten andere
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juist weer ook in de teekeningen zeer waardeerbare deugden, bekoorlijkheden en
nerveuze trekjes, somtijds - en dit met name in enkele latere, niet geheel voltooide
werken - bewijzen van een mooi tasten,
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in de contour van een teeren blanken arm, in fijne vingers, om niet te spreken van
de koppen.
Over het geheel schijnt in de zeer ernstige, zeer sobere opvatting van dezen
kunstenaar zoowel de kern van zijn groote deugden, als de oorzaak van zijn
angstvalligheid; het laat zich zoo goed denken dat dit niet het temperament was
van den ras-schilder, maar het laat zich tevens niet zonder smart vermoeden dat
hier slechts weinig - zekere durf, zekere naieviteit misschien - mankeerde om een
zeer bijzonder karakterteekenaar te geven.
Intusschen is met het zooveel te inniger graagheid dat men - na dit alles te hebben
bedacht - opmerkt, hoe toch ook een paar landschapstudies als iets frisch en
waardevols tusschen het vele incomplete of troebele te aanvaarden zijn, dat eenige
portretstudies vooral genoeg kwaliteiten - en de kwaliteiten zijn hier alle van
voornamen huize - bezitten om op zich zelf een deugddoende uiting te zijn, terwijl
men in een en face geziene kop van een man met rossen baard toch ook aan
schildering veel bewonderen kan, en, eindelijk in de hier gereproduceerde pastel
van een Zaansch meisje, een zeldzaam rijpe, gelukkig-volgroeide, klare proeve van
het beste kunnen vinden zal.
De in den aanleg zoo zuivere persoonlijkheid van den begaafden, en vooral
bezielden werker die Cohen Gosschalk was, is in dit waarlijk mooie menschbeeld
opmerkelijk en verrassend kloek uitgesproken, dunkt mij. Een ander in zich volkomen
staal van zijn smaak en geest vinden wij in de kleine teekeningetjes, met wat wit
heel pittig getint, van de jaargetijden.
Er zijn in het gedistingeerd en zachtgevoelig geheel, dat deze tentoonstelling
biedt, vele dingen die al wie daarvoor nog een open oog heeft kunnen leeren, wat,
naast en tegenover de overrompelende charme van het ‘kunnen’, de waardigheid
van het soms veel hooger strevend en dieper doelend zoeken is. Het kan goed zijn,
dat wij er nog eens op worden gewezen hoe er een aristocratie van geest en gemoed
bestaat, die zichzelf nooit verloochent en die zich trots alles openbaart.
C.V.

M.I.B. Jungmann bij den kunsthandel D. Vaarties te Rotterdam.
Een buiten Rotterdam nog niet bekend schilder, Jungmann, die op zijn negentiende
jaar als litograaf is begonnen en, na in Griekenland, Italië en te Parijs gestudeerd
te hebben, de Rotterdamsche akademie heeft bezocht, heeft hier nu en dan werk
tentoongesteld, dat algemeen de aandacht trok en door sommigen hevig is
bewonderd. Nu er weer eenige schetsen, teekeningen en schilderijen van hem
geexposeerd zijn, willen wij graag iets over dezen temperamentvollen en zeer
persoonlijken artiest zeggen.
Hij is een absoluut schilder. Zijn geschetste teekeningen, dat soort werk, van
anderen soms juist zeer belangrijk, zeggen ons niets. Hij geeft zijn impressies, uit
zijn gedachten, zijn visioenen, absoluut en direkt in kleuren, in zeer persoonlijke
sterke kleuren, met een fel rood, vermiljoen en ultramarijn, ook soms fel geel. Er is
een dramatische kracht in al wat hij schept. Een landschap, waar hij geen dramatiek
in ziet, maar dat hij schilderen moet om den toon, de atmosfeer; of een kop, dien
hij louter belangrijk moet maken door mooie constructie, mooie schildering, juiste
karakteruitdrukking; dingen die zijn oogen waarnemen, zonder dat zijn innerlijk
daardoor in beroering werd gebracht; zij inspireeren hem niet; de liefde die daarvoor
noodig is, mist hij. Hij is geen schilder van aandachtig aanschouwen, zijn rustige
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dingen zijn slechts aan de oppervlakte geobserveerd. Maar hij is de uitbeelder van
wat vlug aan hem voorbij gaat, een visie, een gedachte, waar-
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door zijn oog en zijn innerlijk wezen plotseling machtig gegrepen werden, òf
zwaarsomber, òf fel-blij. Somber, wanneer de lucht grauw-grijs wordt boven ver
uitgestrekt, duisterend, eenzaam land; of als de avondlucht zwaar donkerblauw
staat boven enkele kale wilgen, wat oud hout aan een waterplas; of ook wanneer
de wind waait, die de takken zwiept, die de wolken voortjaagt, waardoor zon- en
schaduwvlekken vegen over het land.

BRUILOFTSGAST.

En blij is hij, niet luchtig, maar zwaar en fel, zoodat hij ons innerlijk raakt en in
opstand brengt, in zijn koude winterdagen, waar de zon schijnt op ongerepte sneeuw
en door veel wir-war van kale takken, met glanzend wit tegen sterkblauw van lucht
en water, bij een rooden zonnegloed op takkengewemel.
Hartstocht ligt er in zijn zonnig landschap van het polderland, weiën, water en
wilgen in ruw jaargetij, waar zonnegloed over schettert, waar het waait, waar
weerbarstige werking is in de luchten, een rul, rauw brok natuur. Ook hierin is
Jungmann in zijn element en weet hij te boeien.
In zijn koppen zoekt hij eveneens naar excessen, geeft hij een fellen vreemden
lach, of een angstig-somberen blik, met oogen, waar geen glans in zit, die duf
wegluiken onder de leden, met een wrangen trek om den mond, een spottrek die,
minachtend vaak, uit de hoogte neerziet. Zijn beschonken man, hier gedeeltelijk
gereproduceerd, is een kniestuk, dat indertijd op de academie den eersten prijs
gewonnen heeft. Een burgervent in bruiloftstooi stelt het voor, in aanstellerige pret
uit drankverdwazing. De eene hand houdt het glas omhoog, de andere tikt den hoed
wat scheever. Een zwarte overjas over blauw vest. Voortreffelijk is de kop, die roode
kop van ruw gebeente, die afschuwelijke lachbek van bruut-onverborgen
onsmakelijkheid der tanden, dat dronken lachen van het lodderoog.
Zijn laatste groote schilderij, dat hier geëxposeerd werd, stelde de ‘Openbaring
van Johannes’ voor, een forsch geschilderd doek in geel en vermiljoen, dat tot licht
is geworden, en met een diepdonkeren toon van ultramarijn en karmijn. Als een
visioen doet het aan. We zien er Jezus voorovergebogen, de hand uitstrekkende
over den achterover gevallen apostel Johannes, die, langs het strand wandelende,
den zoon des menschen ziende, als dood aan zijne voeten valt. Het hoofd van den
Heer is licht omwonden, de oogen zijn rood en uit den mond hangt het donkere
zwaard, dat de donkerste noot uit heel het schilderij is. Onder Jezus ligt, in schaduw
en met moeite te enderscheiden, de gevallen Apostel-figuur, en in de gloeiend roode
lucht staan roode kandelaren met vele armen, prachtig wijkend als over een ver,
vlak, roodbeschenen strand. Links in den hoek blauwt de zee.
Jungmann heeft meer bijbelsche visicenen geschilderd, alle in denzelfden rooden
gloed, maar het hier genoemde doek is wel het meest complete.
A.O.
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WASILY KANDINSKY, HOUTSNEDE

1906.

W. Kandinsky.
Hoe is het toch, zoo vroeg ik mij af, toen ik niet zonder verbazing verschillende
lieden een oprecht gevoelden wrevel over Kandinsky's ‘Malerei Ohne Dinge’ hoorde
luchten - hoe is het, zijn wij dan niets verder gekomen? Was het ál voor niet, of was
het steeds maar half gemeend, het pleit voor de nietigheid van het onderwerp, de
voorstelling in de kust, op zich zelf? Is het alles zóó betrekkelijk maar, dat dezelfde
lieden, die zoover gekomen zijn, dat zij in het lot van een visschersvrouw of een
voddenjood evenzeer het dramatische kunnen gevoelen als in dat van een heilige
of een oorlogsheld - dat diezelfde lieden toch nog een maatstaf gebruiken, die niets
met de kunst, uitstaande heeft? Waartoe anders die wrevel, die woede zelfs om de
schilderijen van Kandinsky, welke hij nog wel bescheidenlijk improvisaties noemde
en waarmee hij stellig geen enkel medemensch leed heeft willen berokkenen.
IJdelheid der ijdelheden! Deze merkwaardige Russische schilder heeft het wel
bij het rechte eind als hij in ‘der Sturm’ klaagt: ‘K u r z g e s a g t : e r g i b t k e i n
b ö s e r e s U e b e l a l s d e r K u n s t v e r s t a n d .’ Want ik ben er zeker van,
waren ze niet gekomen met de preoccupatie dat ze er verstand van hadden, en
vooral dat ze ieder moesten doen voelen hoeveel verstand ze er van hadden, ze
waren niet zoo boos geworden, die kunstkenners.
Expressionnist noemt Kandinsky zich, het ware zonder twijfel beter als hij zich
maar geen naam gaf. En toch, waarom zou men het woord expressie, dat wij liefst
toepassen op de een gemoedsaandoening tonnende uitdrukking in een gelaat of
lichaamsdeel, of (maar dit is al een subtieler ontdekking) in een voorwerp - een
boom kan een neerslachtige uitdrukking hebben, een huis kan deftig doen, een
stoel rustig - waarom kan dat woord expressie niet dienen voor de gewaarwording,
gewekt door een

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

198

WASILY KANDINSKY, HOUTSNEDE

1908.

op zich zelf staande kleur of lijn. Voor dingen zonder onmiddellijke beteekenis. De
taal is en blijft een gebrekkige uiting van onze emoties en sensaties. Het woord is
slechts de benadering van een begrip, en alle woorden te zamen kunnen niet alles
zeggen wat gedacht kan worden en gevoeld.
En toch willen de menschen, staande voor de beteekenislooze, maar karaktervolle
kleurvlekken en evocatieve lijnspelingen van Kandinsky, dadelijk, met al de haast
die den tijd eigen is, woorden vinden die den inhoud ervan bepalen! Want alleen
wat ze met een woord kunnen aangeven, weten zij zeker te kunnen begrijpen - of
althans, zij weten zeker - en dit doel ligt hun nader - te kunnen doen alsof zij
begrijpen.
Maar mijn hemel, hebben zij zich dan in hun vervoeringen voor de schilderijen
van Israëls of Mauve, niet eigenlijk laten drijven op een zeker respect (eindelijk
bereikt!) voor de woorden, de begrippen, gemeenplaatsen reeds geworden en in
hun mond en in het penseel der epigonen: Natuurschoon, stemming, moederliefde,
medelijden?
Een woord als tuf-tuf zou voor een kwart eeuw nog door niemand begrepen zijn,
een woord als film heeft zijn beteekenis uitgebreid van een klein fotografie-raster
lot een bioscoopdrama - maar de kunstverklaring en kunstbenadering zou vast
liggen aan een paar woorden, alsof van alle dingen de kunst alleen niet levend en
groeiend en vol wisselingen was!
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Uit het voorgaande zal reeds blijken dat ik de bewondering voor het somtijds heerlijk
coloriet, niet zulk een schijnbare achteloosheid vloeiend over Kandinsky's doeken,
voor die vreemde vaste schildering niet in woorden kan uit zeggen. Ik kan alleen
negatieve beschouwingen geven, alleen met een bewijs uit het ongerijmde komen.
Is het niet een groote schildereigenschap, een rijk en zuiver palet te hebben? Wat
bekoort ons in een Turner, een Whistler, een Breitner; is het in de eerste of laatste
plaats de voorstelling, is het zelfs de vormgeving? Ik zie er een blijk van schier
barbaarsche, maar verruimende oprechtheid in, dat een schilder komt met schildering
waar van geen voorstelling en geen vormduiding in eigenlijken zin sprake is.
En dit in een tijd, waarin de cubisten en allerlei dergelijke diepzinnige snuiters
zich een onbehagelijke moeite geven om ons te doen vergeten dat er zoo iets als
lust, als wellust in uiting bestaat, iets als een openbaring ligt in elk oprecht spontaan
gebaar.
In zijn grappig heftig Sturm-artikeltje spreekt Kandinsky ook van hen die ‘den
mond spoelen met woorden welke modern aangekleurd zijn’... Wie deze kunst
verklaren wil, zal allicht in dat euvel vervallen, misschien zou de schilder zelf er niet
aan ontkomen als wij hem een uitleg vroegen! Ook zij zullen er niet aan ontsnappen
die in deze werken, zooals zij dan nu zijn, een eindresultaat, een hoogtepunt, een
ideaal, willen zien. Maar, vergelijkt men deze schilderingen met het knappe, wèl iets
voorstellende werk van den schilder in vroeger jaren, dan kan men in dit vreemde
spel toch iets van een verfijning, een vordering zien, die dan, zoo hoop ook ik, moge
leiden tot wat aan suggestieve vormgeving toch nader staat. Wanneer wij daar naast
de zeer belangrijke de forsche, met een zeker breed en vast gebaar doortogen
houtsneden zien, die deze Rus vroeger maakte (en voor mij alsnog het beste),
waarin niet zelden de dramatische werking even groot is als straf, dan worden we
nog meer overtuigd van een groot streven in dezen kunstenaar, waarbij de toekomst
winst zal doen.
In afwachting is de verontwaardiging van de schilders, die ons in een
gemeenplaatselijken vorm en met een beroep op de meest afgezaagde begrippen
toch eigenlijk ook niet anders geven dan kleur en toon, van die schilders en hun
clacque, ons een schouwspel niet zonder duiding. Zouden de meeste onzer schilders
waarlijk de illusie herbergen dat hun stillevens, interieurs en landschappen ons
ander en onmiddellijker werkend geestesvoedsel schaffen dan Kandinsky's vage
Spielereien?
En de kunstbeoordeelaars. Is dit de proef op de som, en herkennen zij den nectar
van het coloriet niet, wanneer hem een bekend trade-mark ontbreekt?
C.V.

Grafische kunst in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
De Vereeniging tot bevordering der Grafische Kunst houdt in het Stedelijk Museum
haar eerste tentoonstelling.
De etsclub, velen uwer nog wel bij geheugenis bekend, zij werd destijds opgericht
om het goed-recht der grafische kunst te bepleiten en zij eindigde haar bestaan...
omdat het publiek hiervan overtuigd was? Ik betwijfel het, maar in ieder geval hebben
de grafikers van heden het noodig geacht op nieuw te doen zien, dat naast de
schilderij, ook de ets, litho, houtsnede een middel is voor den kunstenaar om weer
te geven wat hij wil en daarbij toch op een wijze, die alle ruimte laat voor een
individueele opvatting. Want al is het al grafisch werk, zoo is er een zeer groote

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

verscheidenheid, die doet zien hoe de persoonlijkheid van iedere kunstenaar, even
merkbaar is in zijn grafisch werk als elders in zijn schilderijen.
Als wij eens vergelijken, afgescheiden van hunne artistieke kwaliteiten hoe bijv.
Haverman of Veth de steen beteekenen, en wat Van Hoytema er uit weet te halen.
Wanneer wij de etsen van Witsen of Baertsoen eens
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bekijken naast die van Van der Valk of van Etienne Bosch, of Veldheers houtsneden
naast die van Walther Klemm, dan merken wij pas wat er met die verschillende
reproductie-procedé's te bereiken valt, en dat het maken van grafisch werk waarlijk
niet minder belangrijk behoeft te zijn dan het maken van schilderijen.
De Ver. tot bev. der grafische kunst had het goede denkbeeld naast het latere ook
het vroege werk harer leden te exposeeren. Zoo zagen wij Roland Holst's litho's
vanaf zijn Anangke (1892) tot zijn affiches voor Royaards' tooneelvoorstellingen.
Ook Hoytema gaf een kijk op veel uit vroeger tijd, en toonde nog eens een paar van
die voortreffelijke bladen uit zijn dieren-album, verder zijn eerste kalenders,
apenstudies, bloemen in zwart en in kleur, veel wat bekend was voor dengeen, die
zijn werk geregeld gevolgd heeft, maar voor wien het toch opnieuw een genoegen
zal zijn geweest, het eens bij elkaar terug te zien. Trouwens veel hier ter
tentoonstelling was niet geheel onbekend; maar waar op andere exposities, zoo'n
enkel etsje of litho niet immer de gelukkigste plaats wordt toebedeeld, daar was hier
de gelegenheid hun recht te doen wedervaren. Hier kunnen wij Valk's vaste en toch
zoo gevoelige etsen van vaartjes, van weilanden en bruggetjes opnieuw waardeeren;
en de uitvoerige etsen van Harting, van Haverkamp, en van Leusden.
Ook Etienne Bosch was goed vertegenwoordigd met zijn etsen uit Rome, Venetië
en Verona. Betrekkelijk weinig bekend is het werk van mejuffrouw Etha Fles, die in
hare forsche etsen even denken doet aan haar kunstzuster Barbara van Houten.
Het is een genoegen in deze omgeving ook het werk van Albert Hahn te zien.
Hahn's journalistieke prentkunst die zoo voortreffelijk raak en vast uitdrukt wat hij
zeggen wil, is wel een langere en meer nauwkeurige beschouwing waard, dan
doorgaans een weekblad te beurt valt.
Zijn portret-karikaturen o.a. van Van Leeuwen, Veegens, zijn ook als teekening
zoo goed. Het zijn geen laffe charges, maar karakteristieken; het kenmerkende in
de personen is wat geaccentueerd zonder noodelooze overdrijving. Ook z'n
teekeningen voor advertenties zijn wat zij wezen moeten.
Mesquita heeft hier houtsneden naar dieren. Zij zijn geen onbekenden, die met
vaste omtrekken neergeschreven zeeleeuwen, drommedaris, kroonkakatoe, maar
toch zullen wij ze niet licht voorbij loopen met een ‘nu ja dat weet ik wel’. Daarvoor
zijn zij tegoed, te persoonlijk, daarvoor is het te pleizierig ze terug te zien.
Ook Hart Nibbrigs eerste litho's ‘Toen het zomer was’, en ‘In zijn eerste
levensdagen’ en proefdrukken van zijn Holdakalenders vinden wij hier als goede
vrienden terug; en wij kunnen het alleen betreuren dat Nibbrig de lithografische
steen met rust laat.
Veldheer laat hier ook vroege houtsneden, etsen en een enkele litho zien. Vooral
zijn houtsneden vertellen u van een verwonderlijke metier-kennis, die hij wel weet
aan te wenden om verschillende stof uit te drukken.
Over jan Veth of Haverman, De Zwart of Witsen behoef ik hier waarlijk niet te
schrijven. Gij kent ze in hunne kwaliteiten als steenteekenaars en etsers, ook hun
hier geëxposeerd werk is van vroegen datum, waardoor het schier overbodig wordt
er nog eens opnieuw den aandacht op te vestigen.
Van de buitenlanders mogen we Baertsoen hier wel als bekend beschouwen;
minder zijn stadgenoot De Bruyker over wien kort geleden de lezers van dit
maandschrift door Karel van de Woestijne uitvoerig ingelicht werden. De Bruyker
toont ook hier zijn groote markten vol figuren die ons Breughel even in het geheugen
roept. Walther Klemm, de Münchener kunstenaar, exposeert o.a. houtsneden naar
vogels die ietwat Japansch aandoen, maar vast en knap geteekend en gesneden
zijn. Copley, Hamilton, en Pryse representeeren hier de Engelsche lithografie.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

R.W.P. JR.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

t.o. 201

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

201

Albert Baertsoen,
door Karel van de Woestijne.
Wij, Vlamingen, genieten eene gezondheid, die nationaal is.

ALBERT BAERTSOEN.

En bij 't vermelden van deze gemeenschappelijke eigenaardigheid, bedoel ik
minder te wijzen op het bevattingsvermogen aan spijs en drank onzer magen, en
den lichamelijken welstand die er het schoonste gevolg van is. Zeker, in geen land
zijn de smaak-organen, en deze der voedselverduwing, meer ontwikkeld dan hier
te lande: men eet er graag, goed en veel: men drinkt er grager nog, beteren
overvloediglijk. En de gevolgen kan men vast-stellen aan onze vrouwen en aan
onze mannen. Onze kinderen (men houde mij de boutade ten goede) zijn niet zoo
mooi als b.v. in Holland. Dat zij ten onzent echter schooner opgroeien, zal wel liggen
aan eene, misschien minderhygiënische, maar natuurlijke opvoedings-, laat staan
voedings-wijze, die ze leidt naar bedoelde nationale gezondheid, dewelke niet
evenwichtig is, noch secuur, noch zelfs bewust, maar als van een boom, groeiend
in het wilde, en te beter overtuigend-sterk, naar hij water-loten schiet en onbesnoeid
mag blijven.
Maar ik herhaal: niet deze struischheid en pezigheid, kenmerken van den Vlaming,
- daar helaas wel uitzonderingen op zijn! - niet deze gezondheid alleen naar den
lijve ligt in den aard mijner landgenooten: gezonder nog, want bij meer algemeenheid
gezond, zijn zij naar den geest.
En dezegezondheid naar den geest is er eene zeer bijzondere. Zij is niet van
zulken aard, dat zij bestand zou zijn tegen de eischen van een hooger
gedachten-leven, tegen de conflicten der idee, tegen de vervoering der
beschouwende zekerheid. Zij heeft afschuw voor de diepten; zij heeft schrik voor
de klippen en kimmen: al te onpeilbare duisternis ergert haar, evenzeer als al te fel
licht. Zij is iets anders zelfs dan waardeerende en waardeerbare schranderheid;
hare stevigheid ligt niet in eene hooge mate van, weze het zelfs gewoon, verstand.
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En is men er ten onzent, meer dan waar elders, ook door vele redenen toe genoopt,
van ‘gezond verstand’ te spreken, dan met de bijbedoeling dat men die gezondheid
heeft te verklaren uit onwrikbare
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middelmatigheid en onuitwortelbaar optimisme.
Ja, in Vlaanderen, en verder ook wel in geheel België, is men zoo gezond naar
den geest, omdat de geest er zonder de minste achterdocht, met den mildsten
goeden wil, en haast met kinderlijke argeloosheid alles ontvangt wat in het vlak
zijner bevattelijkheid valt, en omdat alles er onweerstaanbaar en met serene
onontkomelijkheid verwerkt wordt tot middelmaat. Men heeft daarom ons land terecht
het proefnemings-veld der wereld mogen noemen. Zijn wij, in zake sociale
ontwikkeling of beter sociale wetgeving - het is niet geheel hetzelfde, - vele landen
vooruit, het ligt niet aan vooruitzicht en het ligt zelfs niet aan durf: het ligt aan de
geestelijke gezondheid, die bestand is tegen alle gedachte, ook die der Omwenteling,
omdat zij er de natuurlijke antitoxine in zich van draagt: de secure, practische
bewerkstelliging, die niet grootsch is maar nuttig, waar zij ze onvermijdelijk,
wiskundig-zeker, en haast-mechanisch toe herleidt. En dit geldt niet alleen op sociaal
gebied: zie maar hoe onze schilders met aangename gerustheid het groote Fransche
impressionisme hebben omgeschapen tot kalme, blijde, lang niet zoo revolutionnaire
Vlaamschheid. En zie - om in één individu, die mij als het archetype blijft van het
fatale eener Vlaamsche geestelijke gezondheid, en het bewijs dat men, wat men
ook doe, er steeds terug naar keeren moet; om, zeg ik, in één individu mijne
vooruitzetting als klare waarheid aan te doen nemen - zie hoe Maurice Maeterlinck,
langs deterministische lijnen van geleidelijkheid, uit het licht der Ruusbroeksche
contemplatie af kwam te dalen, onvermijdelijk, tot in het worstel-perk waar gebokst
wordt....
***
Wij Vlamingen genieten, zullen heden of morgen genieten, zullen bij doem onzer
natuur eenmaal genieten eene gezondheid, die nationaal is. Wij zitten in onze
gezondheid, in ons geestelijk wél-zijn, als in een bad van linden-thee. De ergste
orgiëen leiden ons naar dat bad van linden-thee. En wij zouden de schande worden
van ons ras, en ik ging het haast bekennen, onze eigen schande, moesten wij ons
dat lenigend bad van linden-thee niet laten wélgevallen. Wij varen doorgaans naar
geene oneindigheden uit: wij varen, soms langs omwegen, maar dan toch steeds
met het doel voor oogen, naar eene háven. En in de meeste gevallen weten wij op
voorhand hoc die haven er, aan huizekens van pleizier en aan kantoren van winst,
uit zal zien. Wij mogen zijn, in alle oprechtheid, de boekaniers op het wildste ideaal,
de worstelaars met de minst-gedweeë problemen: de strijd eenmaal voldongen, en
zelfs bekroond met de lauweren van de zege, dragen wij in ons de zekerheid dat
wij geen glorie kennen zullen die niet hare voeten in pantoffels warmt, en hare
tevredenheid, weze het ook onmatig, viert binnen den gezetten huis-kring. De
meest-geestdriftige onder ons ondervindt, weet te zúllen ondervinden, dat geen
wind ten onzent vermag zijne vervoering te dragen: deze vervoering valt, niet bij
gebrek aan levens-kracht, maar vanwege de zwaarte van onzen lucht-kring, al gauw
naar eene aarde, die zacht, veerkrachtig en van mildheid loonend is om den val.
Dienvolgens zou de gevallene ondankbaar zijn, zijne landing te vervloeken. En hij
smaakt daarenboven het heil, geluk te worden gewenscht door allen, omdat hij,
naar aard van den lande, zoo ordentelijk en met alle behooren te vallen wist.
***
Wij Vlamingen, genieten eene geestelijke gezondheid, die nationaal is....
Of dat genieten nu echter een genot mag heeten?
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Het is natuurlijk eene vraag van eigen geaardheid. Ik heb vrienden die hunne
gezondheid dragen met de onschuld van een pas-geboren lam. Zij vinden ze
natuurlijk; neen: zij denken er niet eens aan; zij

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

203
is hun onbewust; zij dragen ze als iets onoverkomelijk, dat men met zich voert zonder
het te weten. Wijst men er hun op, dan zullen zij eerst verbaasd, daarna misschien
even beschaamd opzien; maar zij behoeven

OUDE HUIZEN AAN HET WATER TE GENT. EIGENDOM VAN MEVR. J. ROUCHÉ.

geen lang nadenken, om u te wijzen op het wezen, het echte oer-wezen van het
ras. Is daar niet Breughel, en is daar niet Rubens? En onze middeleeuwsche cluyten?
En onze ommegangen in de Renaissance? - En het eindigt met een couplet op
Peter Benoit....
Ik heb andere vrienden die, eraan denkend dat zij toch iets anders zijn dan bloot
een Vlaming, en niet zoo overtuigd van de beteekenis en zelfs de
onuitschakelbaarheid van deze ras-overleveringen die wij zouden móeten ondergaan,
- ik heb dan ook vrienden, die zulke nationale gezondheid nu juist géen zegen
vinden, al was het maar vanwege de middelmatigheid, die er het duidelijkste gevolg
van is. Zij hebben zich gebaad, dezen, in al de geestelijke stroomingen van hun tijd
en van het verleden; zij kennen de historie van het menschelijke denken; zij slikten
alle philosophieën en verduwden elke literatuur. Zij leerden begríjpen, en het
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OUD WATER.

vervulde hen soms met bitterheid. De later-gekomene generatie - zij bestaat voor
een goed deel uit onbewust-gezónden - noemde deze mijne vrienden: de
intellectuëelen. Zij dacht niet na hoe deze intellectuëelen geleden hadden tot in hun
vleesch onder de martelie der gedachte.... - Geleden h a d d e n . Want helaas: die
tijd is voorbij, schijnt wel voor goed voorbij te zijn. Ik zei het u: het meestavontuurlijke
tochtje kan niet dan in eene haven, dan in de onontkomelijke, en feitelijk-behaaglijke
haven belanden. En ook déze vrienden van mij zijn beland in secuurheid. Het
optimisme, dat hier in de lucht hangt, heeft den kritischen zin verstompt, zoo niet
verstikt, en in elk geval milder gestemd. En dan: men moet toch een houvast in het
leven hebben. Altijd vernielen leidt niet dan tot de barheid der onvruchtbare woestijn.
En liever zich dan vast-geklampt aan begrippen, waarvan men de valschheid inziet
of vermoedt, maar die geven den vrede des geestes, dan eeuwig voort te loopen
met onrust in het brein en honger in het hart....
En dan heb ik nog andere vrienden. o, Dezen hebben misschien het licht der
kimmen gezien. Zij hebben alles verlaten, hunne ouders en hunne vrienden, de
gemakkelijkheden des levens en de wellusten der tijdelijkheid om, langs soms wel
eens keiïge paden, den weg te zoeken die hun naar het absolute leiden moest. Och
ja, zij hebben gelachen om hun idealisme: zij hebben immers in zich die blakende
nationale gezondheid, dat onverstoorbaar evenwicht waar hunne land-genooten
allen per slot van rekening prat op gaan. Maar bezeten, onuitwortelbaar bezeten
van den drang der omschepping, der noodzakelijke waarde-omzetting, der
sublimiserende gedaante-wisseling, die is de eerste wet van aesthetische
voortbrengst wijl hare eerste voorwaarde; gedragen op het geloof, het vaste geloof
dat, bij alle relativiteit, bij de onvermijdbaarheid van het betrekkelijke, een graad van
zuiverheid moet kunnen worden bereikt, die haast-mathematisch kan vastgesteld,
en dus, om die reden reeds alleen, met alle krachten dient bestreefd - en ik gebruik
hier het woord zuiverheid als een synoniem van onafhankelijkheid, in toepassing
op schoonheid, kunst en gedachte; en nu zeker wel overtuigd, dat zij het nooit zoover
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brengen, al vreezen zij zelfs niet de blindheid waar al te scherpe klaarte meê straft,
maar met in zich het gebod, tot op het einde toe te streven, al kwamen zij te
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staan aan den uitersten rand des afgronds met de gewéten onmogelijkheid van den
terug-tocht: zóo zijn ze gegaan, over de bergen heen; en waren deze te steil om te
beklimmen, dan hebben zij hunne wanden doorboord tot zij gekomen waren aan
het licht der andere zijde. En dezen, die natuurlijk niet zoo heel talrijk zijn, waren de
Sterken, die de nationale gezondheid konden ontberen, wijl haar te boven gekomen.
Althans, aldus dachten zij. Kwamen zij echter onder de menschen terug, zij de
natuurlijke Heerschers, dan bemerkten zij dat zij niet anders meer konden zijn dan
de Vijanden. En geen wonder. Van te leven in de stilte der eenzaamheid die hen
zoo sterk had gemaakt, hadden zij verleerd hoe men praat in menschelijke
gemeenschap. In alle werkelijkheid: het gebeurde hun, dat zij de woorden vergeten
waren, die men in gezelschap gebruikt. Op tinnen en op klippen ademt men ruim:
de lucht der menschelijke steegjes bevangt de longen; en zij verwonderden zich
om zulke beangstiging, zij die nochtans gewoon waren aan de ruimste
borstgymnastiek. Zij, die de onbevangenvrije gebaren hadden mogen koeren: bij
de minste beweging der hand sloegen zij de fijnste étagère-snuisterijen in gruis. En
dat bejammerden zij, want een bibelot kan ook wel mooi zijn. En zij gingen spijt
hebben dat zij zoo ánders waren geworden, toch feitelijk buiten hunne bedoeling.
Maar de menschen vonden ze óf dom, óf brutaal, óf onbeholpen, óf trotsch. En de
natuurlijke Heerscher moest zich weêr maar gaan aanpassen, wilde hij, zelfs maar
als méde-mensch, als eenigszins minderwaardig mede-mensch, geduld worden....
Maar daar waren er, voor dewelke het

OP DE RIVIER.

aanpassen ten eenemaal onmogelijk was geworden. En zij ondervonden, dezen,
dat zij niet meer hoorden in goed gezelschap; en die gingen maar mopperen in hun
hoek, gelijk het oud-geworden ever-zwijn zich in zijn polk terug-trekt. - Anderen
wisten zich te kleeden in schíjn. Zij vertoonden zich gedwee en beminnelijk. Wel
hielden zij, uit die ‘pose’, eene schuchterheid, een gêne over, die hun was heel
natuurlijk, omdat liegen soms zoo hachelijk moeilijk is. Maar juist wekte zulke
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bedeesdheid onder de menschen een soort van medelijdende sympathie, die hun
vooral welkom was, omdat ze hun toeliet
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te beter den duur-verworven schat der eigen innerlijkheid, der voor anderen
onbereikbare innerlijkheid, gedegen uit de ongehoordste passies, binnen in zich te
bewaren, en te koesteren zonder dat één oog zelfs maar het bestaan ervan ging
vermoeden. - En er waren, eindelijk, anderen nog, en de bittersten. Dezen ook
hadden hun tocht gegaan, en hij was onder de lastigste geweest. Maar moedwillig
of bij welk hooger bevel teruggekeerd in het oord der geboorte, had de barre
werkelijkheid, had de greep der relativiteit beslag gelegd op al hunne vermogens.
En in dezen was het de strijd, de folterende strijd, van wie steeds te ontsnappen
tracht uit eene gevangenis, waarvan hij heel goed weet, dat zij hem met plompe
zekerheid stéeds zal blíjven omsluiten. Zij kennen, ook dézen kennen de
noodzakelijkheid der omschepping, der ‘illusioncréatrice’ waar Jules de Gaultier het
onlangs over had, en die toelaat in de zon te zien; maar tevens weten zij, dat de
omstandigheden hun wel zullen beletten, die omschepping te volvoeren; en zij zijn
er zóó van overtuigd, dat zij de zon niet durven bekijken dan door berookte
bril-glazen. En zij zijn de triestigen geworden, zij de bezetenen der nationale
gezondheid, die er niet buiten kunnen, en die toch zoo gaarne een luchtje zouden
gaan scheppen, elders - al was het een stik-luchtje,
***
Het zal Albert Baertsoen - een schilder doet weinig aan zelf-analyse - het zal Albert
Baertsoen misschien verwonderen, dat ik zijne kunst niet weet te verklaren, dat
zijne kunst in haar wezen en naar haren oorsprong mij niet duidelijk wordt, dan
nadat ik haar als psychischen ondergrond den staat geef, dien ik hierboven het
laatste omschreef, en dien men kon noemen de bitterheid om de nationale
gezondheid.
Zulke staat laat zich trouwens bij Baertsoen beter dan bij welken ook, uit gansch
eene reeks omstandigheden verklaren, die ik u, schematisch voorgesteld, wensen
te ontwikkelen tot beter begrip van werken, die meer verzwijgen dan ze vertoonen,
die zeer zeker meer zijn dan bloot weêrgaven der onmiddellijke werkelijkheid, en
zelfs dan getransponeerde weêrgaven.
Albert Baertsoen dan is, eerst en vooral, een Gentenaar. - De opstellen, die,
‘Elseviers' geïllustreerd Maandschrift’ publiceerde, en die later bij deele in mijn boek
‘Kunst en geest in Vlaanderen’ werden verzameld, over George Minne, Théo van
Rijsselberghe en Julius de Bnrycker, geven aan - en wie ze heeft gelieven te lezen
zal het zich herinneren - wat ik al bedoel, wanneer ik zeg: een Gentenaar. Hij zal
zich verplaatst gevoelen, mits eenige verbeelding de schamelheid van mijn proza
kome tooien en verlevendigen, in het grootsche en sombere decor der stoere,
middeleeuwsche stad, die Gent voor een goed deel gebleven is. Het valt den
vreemdeling on middellijk op, hoe deze stad niet alleen ééne der rijkste aan oude
gebouwen is gebleven, maar hoe die monumenten er, ook bij gelijkheid van stijl met
wat andere Vlaamsche steden opleveren, een eigen karakter hebben gekregen en
weten te behouden, dat niet alleen bouwwerken van eene zelfde kunst-periode naar
uitzicht en indruk vereenigt, maar ook deze uit onderscheiden tijdperk en
verschillende orde schakelt in eene eenheid, die nergens misschien in zelfde mate
en even imponeerend voorkomt. Hij bemerkt, de vreemdeling, dat buiten een
inderdaad zeer weelderig deel van het Stad-huis, welk deel, men merke het op,
door een vreemdeling, een Mechelaar werd ontworpen, zelfs de gebouwen uit den
lateren Gotischen tijd er een strengheid en een evenwicht, een soberheid in het
ornamenteeren en een overweging in de grootschheid weten te vertoonen, die men
bijvoorbeeld in Brugge niet zal vinden. Het is of de bouw-meesters, zelfs die uit de
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vijftiende eeuw, en die, onder meer, het thans-herstelde Sint-Jorishof oprichtten,
allen steeds onder den indruk bleven van de stoerheid, het bralle geweld, en de
stomme gestrengheid des Graven-kasteels.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

207
Wil men een voorbeeld van die vermoedelijk aldus ontstane eenheid, dan volge
men de straat die loopt van aan het Stad-huis naar het Bisdom en waar zich eene
reeks steenen of heere-huizen bevinden, thans voor een goed deel en vrij gelukkig
gerestaureerd,

DOOI WEER TE GENT. (MUSÉE DU LUXEMBOURG).

dewelke - Sint-Jorishof, Moriaan, Sikkel - hoe ze naar tijd en gedaante ook mogen
verschillen, een gezamenlijk karakter, het wel heel specifiek Gentsche vertoonen,
dat, onafhankelijk van eigenlijken bouw-stijl, eene uiting zou mogen heeten van
gezamenlijken levens-stijl.
Die eenheid nu, die hare bestand-deelen vindt, zooals ik zei, in trots en koppigheid
eenerzijds, in moreele zelf-tucht anderdeels en tevens spreekt van breedheid in de
inzichten en durf in de uitvoering, zij spant over de stad Gent als eene atmospheer
van halsstarriger ernst, die eerbiedig stemt, en die vooral op den Gentenaar-zelf,
als hij er maar gevoelig genoeg voor is, gaat wegen en drukken. Onder den indruk
van zijne stad is de Gentenaar norsch en teruggetrokken, bitter en fatalistisch. Tenzij
hij - en dit dan als weêrslag, als verweer, als bevrijdingsgebaar - joviaal wordt met
geweld, en optimistisch met koppigheid. Want hij ver-
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toont, de Gentenaar, en zelfs de doorsneê-Gentenaar, een tweede bijzonderheid:
hij snakt er naar, de eene met hardnekkige doordrijvendheid, de andere bij
uitbarstende rukken, aan het immer drukkende dreigement der sombere en
bedwingende stadsatmospheer te ontsnappen; hij wil buiten, hij wil bóven de grauwe
triestigheid, die onroerend hem van uit al die strenge rechtlijnigheid tot sidderens
toe de schouders, de ziel gaat benauwen, uitrijzen als een vogel, een groote vrije
vogel die gevoelt hoe zijne oogen bestand zijn tegen de felste zon en bestemd voor
de ruimste einders. Al komt de nationale gezondheid nu gelukkig, bij den gezetten
burger, het evenwicht vrijwaren....
Albert Baertsoen nu, gevoelig tot bij hypertrophie, niet zoozeer nog misschien als
schilder dan als mensch, zou al de loome en bralle zwaarte van den Gentschen
luchkring, al de brutale in-bezit-neming der Gentsche omgeving hebben gevoeld.
En niet alleen vanwege zijn bijzondere bezenuwing of zijn uitzonderlijk
lichaamsgestel: ook wel om het sociale midden waar hij steeds in leefde.
Waar vele, en zelfs de meeste Vlaamsche Schilders, en kunstenaars in het
algemeen, uit het volk spruiten, kinderen zijn van de lagere, althans van niet meer
dan de middelbare standen, die meer onmiddellijk het algemeene stadsleven meêen uitmaken, werd hij gekweekt in de gezette weelde van het, nogal afgezonderde,
provinciestads-patriciaat, dat zich zorgvuldig buiten den geringeren man, dezes
bezigheden, en hoofdzakelijk dezes taal houdt. Eene opvoeding genietend, die,
werkt zij nu ook niet bepaald klassenafzondering in de hand, dan toch niet kan
gezegd worden, nauwere voeling ertusschen te verzekeren - integendeel - is hij
opgegroeid in een milieu, dat spontane toenadering tot het intiemere leven der stad
zeker niet zou bevorderen, en onder eene opleiding die eerder tot gevolg zou hebben
eene vervreemding. - eene vervreemding die vol verlangen moest zijn, zoodra in
den jongeling de kunstenaar zou ontwaken.
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De toestand van Albert Baertsoen tegenover het geboorte-Gent, hij is nagenoeg
dezelfde als van onze Fransch-schrijvende Vlaamsche dichters tegenover den
vader-
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grond. Is het geene

GENT 'S NACHTS.

sociale omstandigheid die alle dezen van het, van hun eigenlijk volk scheidt (hoewel
dit toch voor velen het geval is), dan hebben zij ondergaan een onderwijs, eene
geestelijke vorming die ze zou leiden naar eene haast uitsluitende, daardoor zeer
beperkte kultuur: de Fransch-Latijnche, zonder dat de meesten echter deze kultuur
konden verwerken, er naar eigen wijze konden in bloeien, gesproten als ze waren
uit eene, totaal kultuurlooze, maar dan toch oorspronkelijk-Vlaamsche, tot op het
bovenste laagje - na het zeer dunne laagje - Fransch vernis, door en door
Vlaamschgeblevene burgerij. Van dat Vlaams die nu, dat den grond van hun wezen
uitmaakte, en des te meer onvervreemdbaar bleef dat de jonge Belg uit de
Noorder-provincies zich toen nog zoo heel zelden buiten 's lands grenzen waagde,
in zulke mate dat hij niet was zonder eenige bangheid voor den grooten wereld-adem
en niets hem liever bleef dan de lucht der geboorte-streek, of hij bezwangerd was
met de hars-aromen der masteboschjes, dan met de roet-walmen der
fabriekschoorsteenen, - van dat Vlaamsche nu iets in schijn oer-eigenlijk Fransch
te maken: dit was sedert 1830 de halsstarrige bezigheid der Vlaamsch-Belgische
paedagogen geweest, en bleef het tot vóor een kleine twintig jaar, en is het in
sommige ondervijs-gestichten, onder geestelijke leiding en zelfs onder het bestuur
van leeken, nóg: bloed-arme Fransche geest geënt op een tenger Vlaamsch lootje.
Waar echter het lootje vasteren wortel ging schieten en uitloopen in eigene
vertakking; zonder beeld-spraak: toen de onmondigheid der opvoedings-jaren zou
wijken voor de eigen uitspraak: toen het zin-tuig eigen beelden ging vatten en het
brein ze bondelen zou tot eigen indrukken, gevoelens en gedachten: toen keerde
de jonge, verbasterde, ‘vermuilezelde’ Vlaming uit zijne geestelijke tuinen ‘à la
Française’, waar hij zoo lang had vertoefd, terug, en zag ineens, met nieuwe,
verbaasde oogen, de natuur der oorsprongsstreek; en zijne verwondering was dan
ook veel grooter dan van dezen, die zulke natuur nimmer hadden verlaten. Alle
uiterlijke eigenaardigheid, alle geraden innerlijke drijf-veer: veel beter dan de
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onveranderd-Vlaamsch geblevenen schenen zij ze te gaan bevatten, en niet veel
meer pittige schilderachtigheid gingen zij ze weergeven. Daarom blijven, voor
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den oppervlakkigen lezer, in hun oppervlakkig verschijnen, de boeken van een
Maeterlinck (de drama's der eerste manier), van Verhaeren, van Eeckhoud, van
Elskamp meer ‘Vlaamsch’ schijnen, dan die, bijv., van een Streuvels, ook in de
meest-minutieuze vertaling. Het is geen zelf-voldane snoeverij te zeggen dat, zelfs
waar zij in het meest karakteristieke decor zijn verplaatst, de verhalen der
Vlaamsch-gebleven schrijvers minder uiterlijk-aansprekend, maar intiemer- of
breeder-menschelijk zijn, dan, laat ons zeggen, de Vlaamsch-bedoelde romans van
Camille Lemonnier, dewelke, blij-verrast in zijn Transen-geworden oog, weleens de
gemoeds-bewegingen, van algemeen-humaan, herleidt tot het pittoreske van
binnenhuisje en van kleeragie.
Ik zal - niets is verder van mijne gedachte - der kunst van een Albert Baertsoen
niet gaan verwijten, dat zij aldus zou azen op uiterlijkheid en op schijn. Ik wilde er
alleen op wijzen hoe, op welke manier, evenals de Fransch-schrijvende Vlamingen,
waarvan de meest-bekenden trouwens tijd-genooten, enkelen zelfs stad-genooten
zijn van hem. Baertsoen Gent moet ontdekt hebben, en hoeveel scherper hij onder
de Gentsche atmospheer, - die ik hierbeven trachtte te omschrijven - moet hebben
geleden. Geleden niet alleen in zijn perceptieve zin-tuigen, maar ook naar den geest.
Want ongetwijfeld: hoe het schilders-geval hem ook tot in de diepste roerselen hebbe
bewogen (en er zijn van hem dan ook schilderijen, en zeer schoone, ontstaan uit
louter schoonheidsgevoel), juist vanwege den maatschappelijken afstand die hem
steeds van onmiddellijk mede-leven afhield, moet hij hebben gevoeld dat hij hier
dan toch, in alle onvermijdelijkheid, en voor allen tijd, staan zou, als een halve
vreemdeling, hij met al zijn aangekweekte, maar weldra zoo oprechte liefde, die
hem, bij elk nieuw vertoon, doorwriemelde tot in de diepste vezelen, maar die hij
niet gansch zou uitstorten, omdat men hem per slot van rekening maar half zou
begrijpen. En daarom is zijn werk zoo zelden, zoo weinig blij. Want niets kan met
leed vervullen, als zijne liefde slechts half te kunnen uitdeelen.
Ja, dit schijnt mij het bevrijdings-proces, het nooit voltooide bevrijdings-proces te
zijn, dat Baertsoen heeft door te maken, omdat hij een Gentenaar is, en ook vanwege
den Vlaamschen drang om de nationale
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middelmaat, laat staan gezondheid (hierin volkomen hetzelfde) te boven te rijzen:
een trachtennaar volkomen vereenzelviging met het diepste, het innigste wezen
van het Vlaamsche - meer specifiek: 't Gentsche - landschap, en het gevoelen hoe
alles, levensvoorwaarden als opleiding, dit algeheele opgaan in het kunst-gegeven,
die versmelting van natuur met omschepper, onmogelijk maakt. Dit doet, dat
Baertsoen niet voor een objectief, veel meer voor éen der allersubjeetiefste onder
de Vlaamsche landschapschilders moet gehouden worden, die echter meent, in het
wezenlijke, rechtstreeksche verschijnen van zijn onderwerp het juiste gevoels-gehalte
van zijn werk te kunnen uitdrukken, zonder verder decoratief, of elk ander eerder
intellectuëel middel ook, en wiens strijd als kunstenaar het aldus wordt, dat gevoel
te doen spreken met bloot schilders-middelen, en niet buiten streng-realistische
voorstelling.
***
Deze bewering vindt al onmiddellijk een bewijs, dat zij eene werkelijkheid voorstelt,
in de wijze waarop de meester arbeidt.
Waar een zuiver impressionist - hiermede bedoel ik een schilder uit Vlaanderen,

GRACHTJE IN VLAANDEREN.

die onder rechtstreekschen invloed der Fransche impressionisten aan het werk is
gegaan - meent het sentiment van een landschap uit te drukken door de scherpste
opmerking en weêrgave der atmospherische trilling om roerende en vaste
werkelijkheden, en zich aldus geen schilderij als goed kan voorstellen, dat niet
volkomen is ter plaatsezelf en in de open natuur, vóór het ‘onderwerp’-zelf, dat in
kleur, en zelfs teekening niet mag getransponeerd dan voor zooverre de
ambachtelijke noodwendigheden het eischen, en waarbij elke werk-wijze, die dichter
het natuurlijke wemelen der lucht bij trillen van het licht nabijkomt, tot haast bij
physische wezenlijkheid, als een vooruit-gang dient beschouwd op het pad der kunst
(ik weet dat dusdanige beschouwing thans is verouderd, zelfs hij de bedoelde
impressionisten; ik haal ze echter aan, omdat ze geldend was toen Baertsoen
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IN HET BAGIJNHOF. (EIGENDOM VAN DEN HEER R. PUGNO).

de leerjaren dóor en van tasten in het onzekere bevrijd zou zijn, en dus eene eigen
uiting geven zou van zijn kunst-temperament), - waar, zeg ik, dit de handel is van
ten onzent een impressionist, is de werk-wijze van den Gentschen meester er eene
gansch-andere, die voor velen uit den booze zal heeten te zijn.
Reeds van meet af aan is, bij hem, de allereerste schok in het schilders-gemoed
van anderen aard dan bij vele anderen. Niet alleen het, zonder middellijkheid
ontdekte, schilderachtige motief, ineens in het oog gefixeerd, en wekkend tot in de
spieren der vingeren de vreugde der aanstaande werkzaamheid, tot in de fijnste
zenuw-vertakkingen van het geheele wezen, de liefde om lijn en om kleur: ook het
eenzelvige gemoed, de diepte van een zeer gesloten en zeer afgetrokken
gemoeds-leven, reageert bij de plotselinge ontdekking, en het gegeven-totschilderij
bekomt er eene beteekenis door, die afwezig is bij de meeste paysagisten.
Merk wel: ik zal de laatste zijn om te beweren, dat Baertsoen ziele-landschappen
zou maken, dat zijne stad- of land- of watergezichten de overwogen verbeelding
zouden zijn van zeer bewuste psychische toestanden. Dit zou alles behalve de
waarheid zijn. Waarheid is dat hij, parallel met den onderganen indruk, in zich een
gevoels-schakeering koestert, die er weldra onafscheidbaar van is, en dat nu zijn
halsstarrige zorg zal zijn, dit gemoeds-facet uit het verbeelde hoekje stad of deze
vlakte van water, dof en verholen of fél en schrijnend, den toeschouwer tegen te
doen schijnen. Waarbij hij, onbewust ditmaal, steeds zijne onvoldaanheid en de
onmacht om de verwerkelijking van hel absolute besluit in het met trouwen mistroost
beschilderde doek.
Hoe nu - om op mijn onderwerp terug te komen - zoo'n schilderij tot stand komt?
Ter plaatse-zelf maakt de schilder eenevlugge,
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maar zeer natuur-getrouwe en meestal uitvoerige studie - uitvoerig in dezen zin dat
er, met bijzondere raakheid en een verbazendjuist inzicht ook de
hoofd-bijzonderheden, deze die het op het vergroote schilderij moeten doen, zonder
dat ééne ervan vergeten of verwaarloosd worde, op weêrgegeven zijn. En deze
studies, het weze tusschen haakjes gezegd, zijn van eene forschheid en eene
kunde, die er soms meester-stukjes eener gave, compleete en machtige
schilders-kunst van maken: daarvan wordt u hier een voorbeeld in ‘Het Begijnhof’
(zie bl. 212) medegedeeld.
Waarna het eigenlijke werk begint, - in het atelier ditmaal, en niet meer in de
natuur. Met zeldzame eerlijkheid, met een eerbied waar het werkelijke ras-Vlaamsche
uit blijkt, wordt de studie nageteekend. Waarna de strijd komt om de sentimenteele
uitdrukking. Acht de schilder deze bereikt, of nagenoeg, dan gaat hij zijn werk weêr
aan de natuur toetsen. Want, zooals eenheid bestond tusschen den induik op het
net-vlies van zijn oog en het gevoels-moment in zijn bewust-zijn, zoo moet ook het
schilderij de uitdrukking van dat gevoels-moment - verbreed soms tot een algemeen
affect - gelijk blijven aan het inspireerend natuurtafereel - ook dít soms vereenvoudigd
tot grootere, meer stijlvolle lijnen. En aldus geworden die zeer-bewonderde doeken
en ook de bekende en grootsche etsen, bewonderd eerst om de kracht van een
imponeerend ‘métier’, maar nog meer weldra om het diep-menschelijke, dat er u uit
toespreekt.
***
Breed- en diep-menschelijk is Baertsoen vooral in de uitdrukking van een weemoed,
dien hij uitdrukt in een mis-troost welke haast opstandelijk aandoet, of in eene
gelatenheid die te grondeloozer toont den poel der verdrietigheden.
Tot verbeelding van zijn weemoed, - ik verwijs u voor het vervolg naar de
illustraties, - koos hij zich, neen: kwamen in zijn oog, de kleine, half verzande
haventjes, - zoo Terneuzen, - waar pinken, als eenige gezelligheid, de lichtjes der
booten: een teeken van verlatenheid op de groote onveilige vlakte; of het zijn de
gevelkens
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aan het water, de verweerde gevelkens en hunne armzalige goorheid, die naar den
smallen oever zakken uit de enge slopjes, - aldus het Luizengevecht, - die
zuurriekend en giftig-duister zijn; of het is de sneeuw op de diep in het water
gezonken schepen, de witte sneeuw als een dikke deken, dicht bij den bang-zwarten
water-spiegel vol geheimzinnigheden.... En het is vooral, in het oneindige, het
afschuwelijke en verlokkelijke Gentsche water.
Onder hunne negentig bruggen, van waar zij komen, de blauwe Leie tusschen
hare vlakke weide-oevers, heel de woelige Schelde in hare brokkelige bedding van
vette klei, duister de Brugsche vaart binnen de zwarte en hooge taluden, tot waar
zij zich, in eene werveling van wateren, vereenigen tot eene opstuwing van den
vloed, ontrollen zij, in hunne tallooze bij-rivieren, een schouw-spel zelden van milde
schoonheid, en vaak van norsche of geniepige triestigheid. Zij spoelen nauw de
stad binnen, of, versmallend tusschen de kaden, weêrspiegelen zij zwart- of
grijs-bestofte fabrieken: plompe blokken steen die donker maken van hun beeld het
stuggere, het minder-vrije water; of het zijn geheimzinnige hospitalen; het is het lage
gevaarte eener gevangenis die hare omgekeerde kanteelen als groote tanden
vastzet in haar bodem, waar de moeren naar boven walmen in modderige arabesken
en zich ter beemden vastzetten in peerlemoerende schijven vuil waarop glinsteren
de bellen. Gaan zij vloeien, een wijle, tusschen de roerlooze olmen ín der verlaten
wandelingen, of, even maar (aldus ter Líndelei,) langs beminnelijkere oorden - hunne
wateren worden dikker, en hebben aldra alle zuiverheid verloren -; mogen zij, aan
nijvere kaaien, dragen schepen die zich verdringen en weêrkaatselen den trap-gevel
der cierlijke gilde-huizen: zij stuwen, tusschen verengende sluizen, de volks-wijken
tegen, en dáar daalde in haar vlieten de koppige afschuwelijkheid der
grauw-groezelige, der wrattige en melaatsche, der brutaal-leelijke, der
uitdagend-gemeene (maar zoo schilderachtige!) achter-huizen, der pijnlijk-arme
beluiken, en weêr maar, en weêr, de platte gezichten der fabrieken, der groote,
recht-neêrgeplofte fabrieken, met hare tallooze bestofte, wit-blinde venster-oogen,
waar het mechanische leven nijdig ronkt of vlijmend in lang gerekt gefluit snijdend
naar buiten, de krijschende lucht doorkrist....
Overdag geniepig of weêrbarstig, nimmer gelijk-vloeiend dan met het uitzicht
eener gore dood, ontwikkelt het des avonds zijne soms schijnbaar-zoete, zijne
gruwzame, zijne vervaarlijke verlokkelijkheid. Dan gaat het zingen: niet meer in
éen-klank met het oever-leven, niet meer met den vaart der jacht-wielen in de
werkhuizen of 't krijschend gekijf der slop-wijven, niet meer met galmenden roep
van den schipper naar den man die traag van zijn trappelings-stootenden rug de
lange brug op hare as doet draaien; - het is de zang thans van het waterzelf als het
bangende gefezel der vrouwen die u, in regenende herfst-avonden, lokken aan de
slechte huizen. Het zingt, het water, als gij, in verlaten wijken, gaat langs de ijzige
ijzeren balie, en uw hakken doen helmen de hol-klinkende keiën, en gij hoort haar
zang: een suizen eerst en éenstemmig; maar schakeerend weldra, een langen zin
verhalend, stakend dan plots, en plots dan huilend razerig als van verbeten woede.
Gij ziet het aan: het heeft alle weêrglanzen bedolven, het heeft zijne schatten
verzwolgen: thans ligt het toe als een zerk, maar blinkend. Nóg kan het leven
daarboven, het leven aan kade of duisteren weg onder de zwijgende boomen, plots
opschallen: het geluid schampt af op zijne vlakte, waar ge anders niet van vernemen
zult dan weder den eigen vreemden en angst-wekkenden suizel-zang. Het leeft voor
zich-zelf, en zingt of het, wou naar dit leven verleiden hem, die mistroostig is om
eigen bestaan. En slechts waar gij, stroom-óp, het voorbij wandelt, langs de zwarte
gevaarten weêr der fabrieken, en gij bereikt het vlakke veld, voelt gij het weêr gezond,
wordt gij weêr
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het vrije, milde en blijde water gewaar, dat niet slecht is, niet dubbelzinnig, niet giftig,
niet zon verlokkelijk-pervers.
***
Wij hebben het óok gekend, en al te goed gekend, het Gentsche water. Mochten
wij, beter dan wie, de volte en de ijlte van vele Gentsche kunst beschatten: het is
omdat wij het Gentsche water hebben gekend. Maeterlinck dankt eraan de wondere
aantrekkelijkheid die zijne

MAANLICHT, TERNEUZEN.

‘Serres Chaudes’ hebben gewekt, en dat hij met ‘La Princesse Maleine’ mocht
heeten de nieuwe Shakespeare. En van Gentenaar tot Gentenaar, die naam verwierf
in de kunst, kon ik u wel vertellen, wat hij wel aan de Gentsche rivieren en vaarten,
onder hunne negentig bruggen, verschuldigd is.
En ik ken ook den wijk waar, om het Graven-kasteel, de smalle slinger-stegen
verbazend hoog hunne punt-tinnen de lucht inboren, en waar beneden de foefeling
krioelt der luizige kinderen; ik ken de barre streken waar, vierkant om bol plaveisel
binnen schilferige gevels, eene schreeuwerige ellende huist, die niet praat dan met
het dreigend gebaar van plots-uitstrekkende magere vuisten. Ik ken de zoete
schijnheiligheid der ontruimde begijn-hoven, waar thans achterdochtige burgerkens
rentenieren. Ik ken de heldhaftige stamineetjes waar moe werkvolk met uitdagendheid
zijn week-geld verteert. En ik ken de kroegen van den Kattenberg, waar de sletten
miauwen, die den bollen boere-soldaatjes onder het vetste gekoos de smerige
ziekten bezorgen, en den burger, hier verdoold, en drift-gedreven de schorre lok-stem
gevolgd, den geld-beugel ontfutselen ten bate van jongens met
hazewinden-gezichten onder de pet-met-een-val-brug, dewelke jongens onder het
bed verborgen zitten....
Baertsoen, patriciër, heeft ze gekend. Wijl patriciër, heeft hij ze scherper bezien
dan de meesten onzer, en ze in zijn binnenst wranger ondergaan. Wat er het blijde
vrije, het onbezorgde, het van dwang ontslagene van uitmaakt heeft hij niet mede
mogen leven. En dit is wat hem, meer dan een onzer, tot een pessimist heeft
gemaakt. Natuurlijk geen pessimist uit beredeneering of een pessimist uit systeem.
Alleen een pessimist uit ontreddering, Ik heb al te zeer, in den loop van dit opstel,
de reden van die moreele gehavendheid aangegeven, om er hier verder op aan te
dringen. Haar wezen zal u, hoop ik, uit deze regelen voldoende blijken, om u beter
inzicht te geven in het werk van dezen voortreffelijken kunstenaar. Wat ik alleen
nog heb te verklaren is, hoe dergelijk pessimisme niet heeft gesloopt, tot den bodem
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toe, eene personaliteit, waarvan ik wel-is-waar nog slechts de negatieve
eigenschappen aangaf.
Het is dat Baertsoen wel degelijk, en sterkontwikkeld, deugden bezit die in hooge
mate opbouwend zijn. Bij zien alleen reede van het werk, springen zij al te zeer in
't oog, dan dat ik er hier dieper zou op in-
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gaan. - En ik zal maar onmiddellijk eene hardnekkigheid noemen, die weder
zuiver-Gentsch mag heeten. Baertsoen, van huis uit niet meer dan een ‘amateur’,
iemand die feitelijk zijn brood niet moest winnen met schilderen - aldus bepaalt men
nog steeds ten onzent het begrip ‘artiest’ - moet wel heel sterk bezeten zijn geweest
door schildersdrift, om zich heel wat ongemakken te getroosten. Zonder eigenlijke
meesters, met des te meer moeilijkheid dus, heeft hij zich tot op de hoogte van zijn
kunnen geworsteld. Zijn innerlijk leven dwong hem daarenboven tot een aanhoudend
gevecht met al te groote behendigheid, - behendigheid die hem trouwens hadde
verleid tot gemak-zucht, en daardoor tot luiheid, indien hij niet waarlijk gedreven
ware geweest door een aldoor maar scherper inzicht en een aldoor maar hoogeren
wil.
Waarbij komt de liefde voor het begane of gedane werk. Er kan weêrspannigheid
zijn, waar het geldt weêr maar nieuwen strijd aan te gaan tegen wat niet bréngen
zal, bijna zéker, dan de illusie. Maar er is daarnaast de gulzige begeerte naar
schilderen of etsen. - Zie dat moede geklots van dat water, het korstige gepleister
aan deze ingezakte muurkens, het glazuren glinsteren van dit pannen-dak. Deze
houten vlonder is stevig en droog bij 't vloeien van de beek eronder. Het dons van
dezen sneeuw verweekt al van den dooi. En er is de lucht, de looden lucht en de
smoorige lucht, vol buikige wolken of 't gevlok van deze kudde wol; er is de bolle
zon als een zware bol in werkelijkheid, en er is het ijle hangen der mane.... - En dan
de etsen: het forsche bouwen aan een van wit fluweel en van donkerbruin fluweel;
een vlak van elpen-been tusschen de uitgesneden lappen van teeder felp; en 't
uitspansel daarboven van opgaande lijnen, de bouw van lijnen tot één wonder
geheel, dat welft over de wereld met zijn licht en zijne blijde weelde, met zijn duister
en den angst ervan.
Aldus vindt Albert Baertsoen in Vlaamsche degelijkheid, in de gulzige vreugde
der volkomene uitbeelding, een tegen-wicht voor zijn pessimisme. En ik aarzel niet
het te zeggen: het is de goede zijde der elders gewraakte nationale gezondheid,
dat zij in deze vermag te temperen en tevens vruchtbaar te maken, eene anders
gemakkelijk gehypertrophiëerde geaardheid, die kon dreigen met dorheid. Het zijn,
eerst het robuste Vlaamsche-zijn zonder meer, daarna de zin van evenwicht, weze
evenwicht nu hier ook niet veel meer dan synoniem van een berusten in de
middelmaat, die Baertsoen hebben ingeënt tegen het sloopen van zeer hooge maar
niet vruchtdragende eigenaardigheden.
Een weinig-blijde, een bittere dus van het gemoed, die een krachtig-levende en
moedige is van het penseel: aldus Albert Baertsoen. Den psycholoog even lief
daarom, als den eenvoudigen liefhebber van schilderijen. En per slot van rekening,
om deze redenen juist, iemand die men in het oog hadde te houden, indien hij niet
zoozeer, vanwege zijn ontzagwekkend werk, in het oog viel.
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Mantegna, door Just Havelaar.
Every true man is a cause, a country and an age. - (EMERSON).
Van de eerste, groote Renaissance-beweging is Florence, die zonne-stad, het alles
overstralend middenpunt geweest. Er ontwikkelde zich daar zulk een energisch en
hoog-gestemd geest es-leven, dat het wel schijnt, of van heel dien tijd, van die
glorieuze 15e eeuw, slechts Florence een denkbeeld kan geven, ook al heeft bijna
elk stadje van dat gezegende land tusschen Rome en de Alpen, wel de een of
andere roemvolle herinnering bewaard aan de groote Italiaansche kunst. Van den
tijd die aanving met Masaccio, Donatello en Brunelleschi om te eindigen in de
jeugd-jaren van Raphaël, Michel Angelo en Sansovino, blijft Florence de ziel en 't
leven. - Maar Italië leert ons nu eenmaal alle generaliseeren wèl af! Want trots dat
alles komt het mij voor, dat de schilder die het wezen dier vroege Renaissance ons
het volledigst toont, juist volstrekt niet wordt gekend in de Arno-stad, maar in de
kleine stadjes van het Noorden, in Mantua, in Verona, en om te beginnen in zijn
geboorte-plaats Padua.
Padua, dat bedrijvige provincie-stadje, met zijn groot en woelig marktplein en zijn
stille, bijna Hollandsch-intieme grachtjes en aardige arkaden-straatjes, het kleine,
schilderachtige Padua is eens een centrum geweest van cultuur. Hoe onbeschermd
het ook lag in de wijde Po-vlakte, toch wist het zich te verdedigen tegen de aanvallen
*)
der andere steden en handhaafde 't zich zelfs langen tijd naast het trotsche Venetië .
De Paduanen waren een ontwikkeld, wilskrachtig volk. Ze konden voor den handel
en de industrie zoo veel niet beteekenen, deze weiland-bewoners, maar ze wisten
trotsch te zijn op hun beschaving, op hun kring van geleerden en sneller dan elders
het beste van den nieuwen tijd te waardeeren. Toen Giotto in zijn eerste frescoreeks
te Assisi getoond had wat de schilderkunst eigenlijk wàs, haastten zij zich hem
eveneens een groot werk op te dragen. Giotto's jeugd-werk te Assisi boeit, zooals
alles wat eens nieuw en groot-gevoeld was de menschen steeds en steeds zal
boeien; maar toch: eerst de 37 fresco's in 't Paduaansche kerkje geven een helder
denkbeeld van Giotto's geestelijke macht. Ze zijn de hoogste expressie van 't
individueel-religieuse gemoeds-leven uit dien merkwaardigen tijd, toen de
menschheid zich bevrijdde van de klemmende theorieën en lichtlooze hartstochten
der Middeleeuwen, zonder dat nog de spontane geloofs-kracht door de trotsche
tirannie der wetenschappen verlamd werd. De menschheid bevrijdde zich; maar zij
bevrijdde zich om des te vreugdevoller te kunnen v e r e e r e n en nog niet om haar
God in 't Laboratorium te sleuren, of om zich zelf op een triomf-zuil te pronk te stellen.
Zelfs Giotto dus, dien echten Florentijn, kan men buiten Padua niet recht begrijpen.
Want daarbij komt nog deze omstandigheid, die ook meer speciaal van belang is
voor onze beschouwingen van Mantegna: in Florence ziet men eenige, zeer mooie
Giotto's, (men zág ze er vooral, want de restaurateur der 19e eeuw is er duchtig op
zijn gemak aan 't werk geweest). Men ziet er eenige goede Giotto's zooals men er
goede Orcagna's ziet en Gaddi's en werken van de oude Sieneezen.... Dat is alles
interessant

*)

Ten bewijze hoe zij zich hun grootheid bewust bleven, legden de Paduanen een enorm, rond
plein aan, een plein met statige boomen beplant, waar - heel kunstig - rond om heen een
breede beek stroomt, wier monumentaal opgebouwde buitenoever versierd is met ontelbare
beelden naar de ‘genieën’, die aan de Paduaansche academie studeerden
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om te bestudeeren, te vergelijken.... En men constateert dan met een zekere
voldoening, dat die Giotto - die ‘vriend van Dante’ niet waar? - toch wel degelijk de
geniaalste schilder van zijn tijd is geweest. - Maar te Padua, daar ziet men, als uit
een nacht van leegheid, plotseling en eenzaam de groote, groot-eenvoudige figuur
van Giotto verrijzen! Men bestudéért er niet zoozeer zijn fresco's; men doet beter:
men bewondert ze! men bewondert naïefweg, dat is dus precies zóó als Giotto
bewonderd moet worden. En aldus kon dan ook een Giotto-volgeling te Padua,
Altichiero b.v., zuiverder van zijn geest zijn vervuld, dan een uit het 14e eeuwsche
Florence. In deze stad der geestelijke woelingen heeft de kunst, als door een al te
koortsigen ontwikkelings-drang voortgedreven, heel spoedig denklareneenvoudvan
Giotto's conceptie verloren; zij werd gecompliceerd, ceremonieel en tendentieus:
de Renaissance-schilders zijn terecht daartegen in verzet gekomen. - Maar Altichiero
ging vóórt op Giotto's werk. De levendige, bondige voordracht en den breeden stijl
van zijn meester nam hij ongeschonden over. Doch de tijden zelf waren reeds
veranderden zoo volkomen zich met den geest verdiepen in zijn onderwerp kon
Altichiero niet meer.
Giotto, de mysticus, is nooit distrait en nooit pathetisch en steeds expressief. Ook
Mantegna, de naturalist, is nooit distrait, nooit pathetisch - steeds expressief. Maar
Altichiero, die niet met heel zijn ziel meer gelooft in de vrome legenden, welke hij
schildert, en die toch evenmin den moed heeft en 't vermogen om het uiterlijk der
wereld in volle wezenlijkheid te aanvaarden, twijfelt een beetje tusschen beider
levens-sfeer in: naast gelukkiger momenten is hij soms wel ter dege distrait, èn
pathetisch, èn uit-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

221
drukkingsloos, Want het komt altijd aan juist op de innerlijke overtuigdheid. Denkt
wat ge wilt, maar d e n k t 't dan ook!
Hij schildert een vrouw met een kindje aan de hand, dat bij het kruis-drama toekijkt:
alleraardigst van observatie is ze en ze doet, in het geheel der voorstelling, prachtig
als afsluitende figuur; maar ze kon even goed naar een paar ruziënde kooplui staan
te kijken zoo lakoniek ze er bij blijft. Giotto had dat lakonische doen in dít ontzaglijk
Moment, als iets vreeselijks gevoeld en weergegeven; of eerder nog had hij haar
met hart en ziel in 't geweldig Gebeuren doen deelen; of eigenlijk het waarschijnlijkst:
hij had haar heelemaal niet geschilderd omdat op deze p l a a t s en in dit u u r haar
aanwezigheid geheel van onbelang is. - Altichiero tracht nu zijn kunst op een hooger
plan te houden door rijke kleur-harmonieën en schilderachtige groepeeringen te
geven en door de uitgezochte behagelijkheid van zijn modellen. Hij schilderde eens
de marteling van S. Catherina. De jonge heilige ligt er geknield voor het rad, biddend,
treffend nobel van gelaat - zij herinnert aan Charlotte Corday -; haar beulen, gewond
door de splinters van 't wonderbaarlijk gebroken rad, liggen rondom haar, kermend
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van pijn en boos van schrik; de menschen op straat, hevig ontsteld, loopen toe....
Het is een uitmuntend werk. Juist de tegenstelling van de hooge kalmte der
martelaarster tot het triviaal rumoer dat haar omringt, is met veel begrip en niet
zonder gevoel gegeven. Men waardeert zoo'n fresco bizonder. Maar men komt niet
terug om het nóg eens te zien... En naderhand herinnert men zich: wat had die
Catherina een prachtig hermelijnen mantel aan.... en wat stónd haar die mantel
goed!
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Dit is de kunst die draalt tusschen Giotto en Mantegna. In heel Florence zelf zon ik
een zou zuiver voorbeeld van dien tusschentijd niet weten te vinden.
Padua is onder de eerste steden geweest waar de Florentijnsche
Renaissance-beweging dóórdrong. Men was er op voorbereid. Men leefde er als in
afwachting van. En toen zij kwam, die nieuwe gedachte, werd ze er verwerkt met
een hartstochtelijken ernst, een wetenschappelijkheid, die den vroolijken en sierlijken
Florentijnen eigenlijk onbekend was. - En zoo kon het zijn, dat het werk van den
Paduaanschen Mantegna strenger, en voor heel den tijd eigenlijk karakteristieker
is, dan dat van een zijner tijdgenooten te Florence. Terwijl Mantegna de eerste
bedoelingen der Renaissance ongestoord tot haar volle consequenties ontwikkelde,
voerde Leonardo, die slechts een tiental jaren jonger was, de kunst reeds in geheel
nieuwe sferen: hij bracht de teerheid van een glimlach, de nuance, het pathos, de
overgegeven zwijmeling der gevoelens: hij schiep de stemmings-kunst. In Florence
was zelfs een man als Mantegna misschien niet zoo weifelloos voortgegaan in ééne,
zuivere lijn.
Reeds in zijn tiende jaar - hij werd in 1431 geboren - kwam Mantegna in de leer bij
Squarcione, die hem als zoon heeft aangenomen. Ook die Squarcione dunkt mij
een merkwaardige verschijning. Zijn schilderijen, de heel enkele die er van hem
bestaan, toonen een droog, eenigszins theoretisch talent: van die pijnlijke kunst kan
onmogelijk veel zijn uitgegaan. Maar de man zèlf was blijkbaar heel anders! Hij is
onder de eersten geweest, die belangstelling toonden voor het werk van Donatello
en van de jonge bouwmeesters uit Florence. Er woelde iets in hem van de
ideeën-grootheid zijner geniale tijdgenooten. Hij was mede een drager der nieuwe
cultuur. En dat zijn geestdrift niet die makkelijke was, die vage en abstracte, der
dilettanten-zieltjes, blijkt wel hieruit, dat hij zelfs een reis ondernam naar Athene,
om daar ginds de ziel der Oudheid na te speuren en in zich op te nemen; en dit
gebeurde in een tijd toen een tocht naar Rome reeds een heel moedstuk was en
toen daarenboven dat oude Rome nog volkomen met alles wat ‘Antiek’ heette werd
vereenzelvigd. Mantegna zal van Squarcione's kunst niet veel meer dan het
technische hebben geleerd; maar heel zeker is het huis van zijn vaderlijken
leermeester hem geestelijk een wereld geweest veel ruimer, dan men gewoonlijk
in een provinciestadje zou vinden. De enthousiaste overtuigingen en verwachtingen
van Squarcione zullen heel zijn wezen van jongs af aan zonder wankeling in de
richting hebben gedreven, waarin hij eens zoo groot zou zijn. Want Mantegna's
levenswerk toont de geweldige gedecideerdheid van een man, die de zelfde idealen
altijd voor oogen hield. Het is een onverbreekbaar Geheel.
Maar niet Squarcione alleen dankte hij tenslotte die vroeggewonnen zekerheid:
Paolo Ucello heeft in Padua gewerkt, de hardnekkige ontginner der
perspectief-problemen; en de vroolijke en gratievolle Fra Filippo Lippi; en Andrea
Castagno, die zoo magnifieke figuren op kon bouwen, ruim en monumentaal alsof
het beelden zijn! Dat waren zoekers en ontdekkers, voormannen der nieuwe
generatie. En een veel grooteren moet ik noemen, een van wien Mantegna oneindig
méér nog heeft overgenomen: Donatello.
Mantegna was nog maar een kind, toen de geniale beeldhouwer in Padua kwam
om er veel jaren te blijven. Zelfs zijn meesterwerk staat er: het bronzen ruiterbeeld
van Gattamelata, den energischen, ouden veldheer, die zoo koninklijk zelf-bewust
en zoo zonder zweem van ostentatie gezeten is op zijn geweldig strijd paard. Het
monument herinnert aan den Marcus Aurelius, die 't Capitool beheerscht. 't Was
het eerste ruiterbeeld, dat na den tijd der klassieken ontstond en nooit misschien
heeft men er volmáákter gezien! Ja, ik
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betwijfel het of de voorbeelden der Oudheid veel hooger staan.... Ik houd van dien
Marcus Aurelius, die rustig en zonder praal gezeten op zijn zwierig ros, met een
mild gebaar de menigte kalmeert. Maar Donatello's beeld, niet minder harmonisch
en zonnig klassiek, is eigenlijk nog wel zoo grootsch: de man en 't paard vormen
veel meer 'n massale éénheid: het beeld d o m i n e e r t veel meer! - Van Donatello
heeft Mantegna geleerd wat kracht van conceptie beteekent; en geleerd heeft hij
van hem, dat het leven meer waard is dan de ‘schoonheid’, dat een sterke realiteit
boven een sierlijke abstractie gaat en dat niet mooiheid van doen maar warme
emotie toch de ziel is van alle wezenlijke kunst. - Het misschien wat pedante
klassicisme van Squarcione heeft hij bij Donatello in een vorm van veel breeder
menschelijkheid terug gevonden. Want ziet, het is uitmuntend naar ‘stijl’ te streven,
interessant is 't te filosofeeren over quaesties van smaak en aesthetica, maar de
hoofdzaak en 't begin en 't einde blijft: een primitief-groot m e n s c h te zijn!
Het geluk diende Mantegna. Toen hij 18 jaar was zou een groote zijkapel aan de
Eremitani-kerk te Padua met fresco's worden versierd. Aan den rechterwand waren
jonge schilders al begonnen de legende van Christophorus in beeld te brengen;
Mantegna werd opgedragen op den anderen muur tafereelen te schilderen uit het
leven van S. Jacobus. Die wand nu werd in zes vakken verdeeld (telkens twee
boven elkaar) De beide bovenste fresco's laat ik, om hun ‘verdacht’ karakter, buiten
beschouwing. De vier overige verbeelden: a. Jacobus doopend; b. zijn veroordeeling;
c. zijn gang naar de plaats der executie; d. de terechtstelling zelf.
Mantegna nu vatte zijn onderwerp aan op een wijze die hem volkomen typeert
en hem dadelijk als een krachtige persoonlijkheid van zijn omgeving doet
onderscheiden. Want er waren talentvolle schilders in Padua, o.a. Ansuino da Forlì,
ook hij een leerling van Squarcione, en die mede een der fresco's in de Eremitani
voor zijn geestelijke rekening kreeg (de materieele rekening van 't geheele werk
mocht Squarcione indienen). Ansuino's stuk dan stelt het oogenblik voor, dat eenige
soldaten, plotseling bekeerd, in aanbidding neerstorten voor den heiligen reus
Christophorus. Het is een werk in Mantegna's klaren, koelen geest gedaan en toch
verschilt het er totaal van. Waarom? Deze Ansuino schildert zijn gegeven als 'n
eenvoudig ‘geval’, d.w.z. hij schildert de voorstelling precies zooals zij volgens hem
in werkelijkheid had kunnen gebeuren: links staat, groot en zwijgend, Christophorus
en de soldaten vallen neer aan zijn voeten, rug naast rug, allen gelijk. Aan iets
anders dan ‘natuurlijkheid’ denkt deze schilder niet. Maar Mantegna vraagt zich
eerst allerlei dingen af, hij denkt na, stelt zich problemen. Ook hij wil ‘natuur’;
bovendien echter wil hij een breed rhythme, een grootsch geheel, iets
s a m e n v a l l e n d s ; hij wil ruimte en afgeslotenheid. Zoodat dan ook zijn vier
Jacobus-voorstellingen een duidelijke en veelzijdige ontwikkeling van zijn geest
doen zien.
Bij de eerste (Jacobus doopend) is getracht het tafereel in een afgebakende
ruimte te vatten. Mantegna heeft zich daartoe een soort binnenplaats gedacht, die
langs den linkerkant begrensd wordt door een, op vierkantige pijlers rustend, gebouw
en - vlak daar tegen aan, in den achtergrond - door een gecompliceerde architectuur
van bogen en balustrades, waar vandaan eenige figuren leunend toekijken naar
wat daar voorvalt op het pleintje. - 't Resultaat van die bezonnen samenstelling is,
dat de straks genoemde Ansuino, die 't zich zoo zwaar niet maakte en enkel dacht
aan een klare, krachtige figuurteekening.... veel meer bereikte. Want heel die zware,
opeengedrongen architectuur van Mantegna drukt de voorstelling in plaats van haar
te verruimen. Maar evenals bij 't werk van som-
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mige jonge dichters in een moeilijk gedrongen zeggings-kracht en in zekere stugge
woordwendingen dikwijls meer wezenlijke wil en emotie te voelen is, dan in de reeds
al te vloeiende rhythmen der vele anderen, - zoo ook is ons hier Mantegna's zoo
zwaarwichtige werk eigenlijk veel liever. Men beseft en geniet dien dapperen
kunstenaars-wil. Het forsch probeeren is altijd sympathiek. En in een enkele figuur,
in de rijzige gestalte die wij op den rug zien - ook in de twee straatjochies die
toekijken (en die intusschen de logge lijn van den voorsten pijler gelukkig
onderbreken) - daarin is al veel van den echten Mantegna: het breede uitbouwen
der figuren, het ‘monumentale’ dus, te z a m e n met dat frissche plezier in de dingen
der daagsche werkelijkheid. - De kleur van 't geheel is schril en onsamenhangend:
geel, licht-blauw, koel-groen: door de vele kleuren ontbreekt er kleur.
Wat is in het tweede fresco (de veroordeeling) alles tot een reeds veel zuiverder
klaarheid gekristalliseerd! Een Romeinsche triomfboog vormt hier een grandiozen
achtergrond, terwijl de ruimte van het eerste plan, links afgesloten door de prachtig
neergezette figuur van een Romeinsch krijgsman, over heel de rechterhelft
ingenomen wordt door 't zware troon-gevaarte van den consul, waarvoor de heilige
martelaar, met energisch opgeheven hoofd, gelaten en trotsch zijn doodvonnis
áánhoort. Eén zulk 'n werk kon de aanleiding zijn tot lange beschouwingen; want
in elke figuur is zooveel karakter en zooveel nobele grootheid, heel de verbeelding
is zoo doordacht en zoo beslist van conceptie, dat men de
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gezindheid van Mantegna en van zijn tijd er uit op kon bouwen. Maar is de volgende
voorstelling niet nog volstrekter? Het motief van den triomfboog vat hij hier nog eens
aan; hij werkt er op voort, hij woekert er mede. Misschien meende hij, dat in het
tafereel der veroordeeling die groep om den rechterlijken troon, de hoofdgroep, wat
onnatuurlijker was neergezet op het plein voor den triomfboog en dat dit magnifiek
monument nog eenigszins onreëel of tooneelmatig zich op het plein verhief.... Hij
verplaatst thans de handeling tot op den uitersten rand van 't fresco-vlak en
onmiddellijk daarachter, immens, verheft zich de boog. Wat een merkwaardig
ruimteeffect bereikt hij hier mee! Er is een waarlijk antieke weidschheid aan dit stuk.
Alles is hier grootsch en hardnekkig doorgevoerd: een voltooid kunstwerk. Ook de
figuren, heel op den voorgrond, wat krijgen ze nu iets geweldigs! iets geweldigs,
dat toch geheel natuurlijk blijft aandoen, omdat die grootheid zoo van-zelf, zoo uit
de z i e l v a n d e n k u n s t e n a a r , ontstaan is: hij z a g de wereld gróót! En omdat
dit gevoel voor grootheid zoo stevig en als iets noodzakelijks in hem was, had hij
ook de rust en de kracht om tot de kleinste onderdeelen toe een zelfde, diepe
aandacht te geven. Ja, juist dat oergezonde van een Mantegna vind ik verrukkelijk!
- Jacobus, door soldaten, begeleid, gaat de poort door naar de plaats der executie,
en opeens werpt een man uit het volk, als door een mysterie-kracht aangedreven,
zich in aanbidding neer voor de voeten van den heilige, die, kalm, plechtig, de hand
zegenend over hem uitstrekt. Het plotse inhouden van den stoet, de perplexe
verbazing der soldaten, de man
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die - rechts - met uiterst geweld het opdringende volk terugdrijft.... wat is die woeling
van figuren met een merkwaardig ingehouden kracht voor ons uitgebeeld! De
gedachte, de dwaze gedachte komt in ons, moderne stumperds, op, dat men, door
maar dikwijls zulke dingen te bekijken, van zelf trotscher en vroolijker door 't leven
zou gaan. Maar in elk geval mogen we 't beschouwen als een verlokkend
v o o r b e e l d van zulk zegevierend zijn. Hoe is het al op zichzelf weldadig die breide
vastheid van teekening te zien.... Dit is niet koud, maar dit is forsch; niet hard, maar
heerlijk helder!
Om meer nog ruimte uit te drukken, de figuren rijziger te doen schijnen, heeft
Mantegna in dit onderste fresco-paar 't gezichtspunt lager gesteld dan 't grondvlak,
zoo dat men dus van onderen tegen de dingen áánziet. Bij 't ontwerpen echter der
vorige fresco's, die in werkelijkheid hóóger geplaatst zijn, was deze gedachte nog
niet in hem opgekomen: men ziet daar het grondvlak zelfs vrij sterk oploopen; zoodat
de geheele muur een onrustigen, wiebeligen indruk maakt: het bovenste gedeelte
schijnt wel voorover te hellen, 't onderste achteruit te zakken.... Was de schilder nu
iemand geweest die wou behagen, dan had hij in geen geval deze ‘fout’ begaan;
want, zoo had hij geredeneerd ‘omdàt het gezichtspunt bij de bovenste schilderingen
hoog is genomen, kan men niet juist bij de ònderste afwijken van dat principe’....
Maar deze Mantegna was een kunstenaar die zich om 't publiek wel 't allerminst
bekommerde! Hij dacht alleen aan zijn werk, was alleen vervuld van de vraagstukken,
die hij zich stelde. En graag aanvaardde hij nieuwe moeilijkheden welke hem verder
konden brengen.
Bij 't laatste werk van deze reeks, de ‘terechtstelling’, dat ons naar een terrein
buiten de stad verplaatst met een steil opstijgenden heuvel in 't verschiet, daar heeft
Mantegna, nog eens ter wille der ruimteillusie, v ó ó r a l l e f i g u r e n h e e n , 'n
ruw hekwerk geschilderd en dit hek, deze dunne boom-stam, laat hij zelfs zich tot
den geschilderden pijler uitstrekken, die de beide fresco's scheidt. D.w.z. hij schildert
i n dezen imaginairen pijler een ijzeren kram, waarop dan het einde der tak komt
te rusten!
Hebben we dit als een ‘truc’ te beschouwen, als een grap van schilders-bravour,
zooals we die ook van onze Oud-Hollandsche stilleven-schilders kennen? Mantegna, een barsche, sombere geest, was iemand die bij de ‘geletterden’ om zijn
ruime wetenschappelijke kennis zeer in aanzien stond; maar bóven die ernstige
geleerdheid stelde hij de zonnige glorie van zijn kunst: hij was misschien de eerste
die zelf-bewust de kunst boven de ambachtelijkheid verhief der middeleeuwsche
gilden en haar tot een der hoogste uitingen van den menschelijken geest
proclameerde; in alles was hij een voltooid Renaissance-mensch; een trotsch en
hoog-gestemd kunstenaar, die nimmer iets deed om zijn meerderen in 't gevlij te
komen, maar kalm afwachtte tot men komen zou tot hèm om de gunst van zijn
genie.... Zulk een mensch is er niet naar om, onder 't werk dat hem 't liefste is,
grapjes uit te halen.... Neen, hij zal geen vliegjes schilderen op zijn paneel zóó
natuurlijk, ‘dat je ze weg zou willen blazen’. De nieuw-herboren kunst opende toen veel problemen. De middeleeuwsche
schilders, van de Byzantijnsche mozaïek-schilders af tot aan Masaccio toe, gingen
geheel van 't g e e s t e l i j k e uit: ze wilden bondig en duidelijk zijn in wat ze vertelden,
maar ze dachten daarbij niet aan een zakelijke realiteit. Onder die kleine allegorieën
der zeven zonden en deugden, die Giotto bij zijn Paduaansche fresco's als louter
‘decor’, als een genereus ‘toegiftje’ uit den rijkdom zijner verbeelding aanbracht,
behoort ook de ‘Inconstantia’: een vrouw, hopeloos overgeleverd aan de waaiende
winden. Angstig grijpt zij om zich heen, maar om nergens
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MANTEGNA: MIDDEN-GEDEELTE VAN DE TRIPTIEK IN VERONA.
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MANTEGNA: LINKER-GEDEELTE DER TRIPTIEK IN VERONA.

steun te vinden. In een zwierige zwaai-lijn teekent hij haar door den wind
opgewaaiden mantel: en om nu nog sterker dat tuimelige van haar wezen uit te
drukken laat hij de gestalte rusten op een rondwentelend wiel. Wanneer echter
Mantegna (of een tijdgenoot, de graag symboliseerende Botticelli b.v.) een dergelijke
figuur had willen geven, dan was de gedachte aan dat wiel waarschijnlijk nooit in
zijn brein opgekomen, en nòg - zoo een dichterlijk filosofeerend vriend hem dit motief
der geestelijke onvastheid had aan de hand gedaan - dan zou hij toch zich eindelooze
moeite hebben gegeven om ons helder te doen zíen h o e precies de figuur met
haar voeten op dat draaiend wiel kon rusten.... Maar Giotto laat zulke kwesties met
koninklijke nonchalance buiten beschouwing: onder haar fladderende rokken uit
schildert hij simpelweg: een wiel. Hij vraagt alleen: maak ik mijn bedoeling
v e r s t a a n b a a r ; Mantegna vraagt bovendien: blijf ik n a t u u r g e t r o u w , kan,
wat ik schilder, w e r k e l i j k h e i d zijn. En dit soort verschil, van opvatting in de
verbeeldings-wereld dor 14e en der 15e eeuw zou men in alle kunstwerken van
dien tijd kunnen aanwijzen.
Want ‘werkelijkheid’ was de nieuwe leuze geworden; en de grootste kunstenaar
zou voortaan hij zijn, die deze werkelijkheid hot diepst begreep en haar in den
ruimsten stijl weer kon geven. In plaats der abstractie was het d i n g gekomen.
Vandaar ook dat Mantegna van den beginne af aan en met heel zijn wilskracht
vooral een zekere ruimte-expressie bestreefde. Het is hem niet genoeg om een
gebeurtenis duidelijk te maken, maar hij wil ons de illusie geven haar in-der-daad,
als in de levende wereld zelf, vóór ons te zien. Hij wil dat een vorm plastisch,
rondend, staat uitgebeeld; hij
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wil dus ook, dat tusschen twee van elkaar gescheiden dingen afstand, lucht, ruimte
zal zijn.... En ziet, samen m e t 't besef dier ruimtewerking, had hij er nok al de
bizondere schoonheid van gevoeld! Kon 't wel anders? Voor de kunstenaarsziel
wordt begrijpen vanzelf reeds genieten. Maar wat een triomfantelijke geestdrift zal
er in hen zijn geweest, die deze dingen o n t d e k t e n , ontdekten als nieuwe schatten
van schoonheid, welke overal, in klaarlichte helderheid hen tegenstraalden!
Was 't ook niet in de eerste plaats ruimte, een harmonische ruimte, die door de
groote bouwmeesters van dien tijd werd gezocht. Niet de fantasie der sierlijke détails,
als bij de Gothiek, en niet die rijke kleur-geheelen en droom-effeeten, als bij de
Byzantijnen, noch de zware kracht der Romaansche vormen verlangden ze.... maar
ze wilden hun besef van de w e i d s c h h e i d der wereld verwezenlijken; koepels
bouwden ze, die grandioos zich welfden boven de aarde uit; en zuilen richtten ze
op en bogen lijnden ze uit, die een eindelooze wisseling te zien gaven van
perspectieven, zoodat ze als prachtig symmetrische lanen zijn waar men met zwierige
voornaamheid in wandelen kan. Kerken als ontzaglijke paleis-zalen ontworpen

MANTEGNA: RECHTER-GEDEELTE DER TRIPTIEK TE VERONA.

zij! Men d w a a l t dan ook door te denken, dat die toen nieuwe wetenschap der
perspectief slechts wetenschap was, een wetenschap die de schilders hielp in 't
uitdrukken van afstanden, die hielp de ‘illusie’ te wekken. Ik herhaal: al die dingen
werden begrepen als schoonheden i n z i c h z e l f ! Hoe veel voelde Mantegna niet
voor de architectuur! Zijn werk is vol van die liefde. Toen hij eens, te Mantua, aan
't hof der Gonzaga's, den groeten ideeën-rijken bouwmeester Alberti ontmoette,
betoogde hij dat
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Graaf Gonzaga nu zich beroemen kon te bezitten, wat geen ander vorst van Italië
bezat: twee zulke kerels als Alberti en hij! [Een Duitsch auteur, Fritz Knapp, die den
even degelijken als onbeduidenden tekst schreef voor 't Mantegna-deel der ‘Klassiker
der Kunst’ kan hem nog steeds deze brutaliteit niet al te best vergeven. Wat 'n
‘Einbildung’, mompelt de verschrikte Knapp... Laat de brave man nooit Cellini's
dagboek lezen! Neen, een Italiaansch Renaissance-kunstenaar was geen salon-held
en nog minder een man van Duitsche professorsdeugden. Hij was trotsch en glorieus,
ja arrogant voor mijn part....zij 't dan niet van de arrogantie die voor bescheidenheid
wil doorgaan].
Nadat Mantegna met zijn Jacobus-cyclus gereed was, schilderde hij aan den
overstaanden wand nog twee fresco's naar de legende van Christophorus. Van
kleur, teekening en samenstelling zijn zij de volmaaktste van alle. Zij behooren tot
het k n a p s t e schilderwerk dat ooit gemaakt is. Maar toch, vooral bij de ‘graflegging’
van den heiligen kolos, verviel hij in de fout waarvoor juist hij zich altijd te wachten
zou hebben. [Want Mantegna, die allereerst een karaktervol voorbeeld is, vertoont
dus ook de gebreken van zijn tijd of richting met onverbiddelijke duidelijkheid]. - Het
lijk van den reus is in scherp verkort gezien. Tegen een perspectief van statige
gebouwen dit immense lichaam te teekenen, plat neergeveld op straat, de voeten
naar voren, en een volte van menschen daaromheen.... dat was hem een opgaaf
van verlokkende moeilijkheid. Maar men ziet te veel zijn p l e z i e r in die moeilijkheid.
Het resultaat is niet heel smakelijk: de man b.v. die met inspanning aan een der
reuzen-beenen staat te zeulen, behoort wel tot die voorbeelden van kinderachtige
potsierlijkheden, waartoe soms een kunstenaar vervalt die aan geleerdheid laboreert;
wat niet wegneemt, dat juist in dit werk een aantal figuren en koppen zoo magnifiek
breed en streng van beelding zijn, en zoo tintelend expressief, en zoo vervaarlijk
j u i s t , als nog nergens in Mantegna's vroegere fresco's. Wanneer 'n schilder in
onze dagen èèn zoo'n portret wist te maken, dan was hij voor heel zijn leven een
beroemdheid; Mantegna, grif-weg, schildert er zoo een tiental bij elkaar!
In 't jaar 1454 eindigde hij zijn werk in de Eremitani: Mantegna was toen 23 jaar
oud....
Terzelfder tijd schilderde hij nog een groot altaarstuk (Brera, Milaan) zoo streng
mogelijk opgevat: acht afzonderlijk omraamde heiligen-beelden tegen gouden
achtergrond, symmetrisch geschikt om de hoofd-figuur, St Lucas, die gezeten is in
een kleine troon, schrijvende. 't Zijn beelden van opmerkelijke gestaltings-kracht,
neergezet met een scherpe gedecideerdheid, die zich tot in de kleinste onderdeden
blijft handhaven. - Maar het alles-omvattend resultaat van heel dezen jeugdtijd heeft
Mantegna iets later gegeven in een groot drieluik (bijna 5 bij 4½ M.) voor de S. Zeno,
een kerk van Verona. Drie jaren achtereen heeft dit werk hem onafgebroken
beziggehouden; heel zijn kunnen en weten van dien tijd heeft hij er in uitgesproken,
om daarna, als bevrijd, een nieuwe wereld in te treden.
De drie paneelen, saamgevat in een statige pilasterlijst, zijn precies even groot
genomen. Midden in troont de maagd, mooi en impassibel-rein als 'n jonge non,
uiterst teer en zonder de minste zwakheid, noch van lichaam, noch van geest. Zij
heeft een zijachtig gewaadje aan van bleek wijnrood en een grooten, zwart-blauwen
mantel valt van haar schouder af. Droomerig zit ze in haar troon, zacht en onbewogen
heen starend langs het kind, dat, naakt, rank en stevig als een Grieksch Goden-kind,
op haren schoot staat, een armpje om haar tengeren hals. Laag om den troon, in
helle, koele kleurtjes, paars, geel, zwart en rood, musiceeren de engeltjes met een
zoo aardige ernst en energie. - Ter weerskant, op de zij-paneelen, in strenge
statigheid,
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staan vier heiligen; links, in den uitersten hoek en groot voorop: Petrus, een krachtige
grijsaard, een man die hevige hartstochten te beheerschen leerde: met wilskrachtige
mildheid ziet hij u onderzoekend aan. Naast hem, de geleerde kop van den apostel
Paulus en de vrouwelijk-teere gestalte van Johannes, den evangelist, en de
bisschoppelijke Augustinus, een hooge gestalte, mager en langwerpig 't gelaat in
den zwarten baard gevat, een figuur somber en geweldig als een Perzisch satraap.
- Het rechterluik toont, bij veel verschil van onderdeden, eenzelfde, strenge ordening:
vlak van voren in den rechterhoek, Petrus tegenover, staat hier de Dooper. Hij heelt
een lap geslagen om zijn uitgemergeld asceten-lijf; een open boek houdt hij geklemd
in de linkerhand, terwijl de rechter bijwijst; hij buigt zijn fijn en fanatiek gezicht wat
over om te lezen, te lezen zoozeer niet heel zijn geest en ziel, zoo
wilskrachtig-geconcentreerd, als misschien nooit gelezen meer wordt! Een met
guirlanden getooide architectuur van acht gebeeldhouwde pijlers die een breede
Renaissance-fries dragen, verbinden de drie-tafereelen tot een nog volkomener
geheel. Achter die pijlers om ziet men de lucht, donker koel-blauw, waarin
*)
bleek-wittige wolken drijven .
Zoo is dan dit monumentale werk, in zijn strenge doordachtheid en spiritueele
kracht en bijna somberen ernst als een der hoogte-punten te beschouwen van
Mantegna's streven. De krachtig-teere teekening en de kleur, koel-vurig, gedempt
en klaar tegelijk, herinneren aan de statige kunst van Ghirlandajo; de afzonderlijke
gestalten hebben de karaktervolle kracht en de stille heroïek van Donatello, terwijl
zij van expressie doen denken aan sommige der beste figuren van Botticelli. Maar
deze gelijkheid is er slechts een van den tijd, welke in Mantegna als verpersoonlijkt
werd. Het streven dier kunstenaars was één, maar hun verschillende karakters
leefden zich in koninklijke vrijheid uit. Want het is juist de glorie geweest van deze
kunst, dat ze zoo zéér individueel was en zoo w e i n i g individualistisch. Men werkte
samen, hielp elkaar en blèèf zich zelf!

(Slot volgt).

*)

Onder elk paneel sluit zich een klein predel-stuk aan, waarvan vooral het middelste, de
kruisiging met de weeklagende groep vrouwen en de nobele Christusfiguur hoog en smartelijk
uitgestald boven 't onbarmhartig-barre rotslandschap, mij toeschijnt tot een der hoogste
scheppingen van Mantegna te behooren. Maar te Verona ziet men nog slechts copieën: de
origineele paneeltjes zijn thans verspreid in Frankrijk te vinden.
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Johan Wagenaar, door H.W. de Ronde.
I.
Is er in de voortbrengselen der hedendaagsche toondichtende Nederlanders iets
n a t i o n a a l s te onderkennen, iets, dat ze in de bonte oneindigheid der
internationale muziek-compositie een eigen houding, een zelfstandig figuur geeft,
welke uit de eigenaardigheden van het Nederlandsch volkskarakter alleen kunnen
ontstaan - of, voor zoover ze klankenneerslag zijn van natuurstemmingen of
-impressies, uitsluitend kunnen herkend worden uit de natuurschakeeringen, welke
voor ons land typeerend zijn? De vraag is actueel, zoolang er in Nederland
gecomponeerd wordt. Noch Verhulst, noch Nicolai, noch Richard Hol, noch die
andere Nederlanders uit het door Mendelssohn's en Schumann's toondichterlijk
dialect beïnvloed tijdperk hebben ze afdoend beantwoord met hun, overigens loffelijk
pogen, om, Nederlandsche gedichten in muziek zettend, uit eigen taal een eigen
toonkunst te doen ontkiemen. Zij hebben echter bij vrijwel ieder hunner pogingen

JOHAN WAGENAAR

(1912).

- geschiedden deze op kleine of op groote schaal - bewezen, dat het nationaal
karakter van muziek niet groeit uit het woord; dat het woord integendeel, zoodra het
met den toon in aanraking gebracht wordt, zich de zwakste der twee toont en zich
gewillig laat ‘huwen’ aan den zonderlingst uitheemschen klank. En evenmin wordt
een symfonie, een ouverture, een fantasie of welke vorm van toongedicht, van
smetteloos Nederlandschen bloede, o m d a t het materiaal, er in verwerkt, aan
zoogenaamd Nederlandsche volksliederen, danswijzen enz. is ontleend.
Pas in den lateren tijd zijn in composities van Nederlandsche toondichters
soortgelijke nationale karakter-eigenschappen ruchtbaar geworden, als welke onze
letterkunde zelfstandigheid geven naast die van andere volken, en, door de eeuwen
heen, in kunst het krachtigst tot openbaring zijn gebracht door onze schilders.
Bernard Zweers in zijn symfonie A a n m i j n V a d e r l a n d toonde zich het eerst
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Nederlander in dien zin, voor zoover ik mij herinner; plaatselijk, in
stemmingsepisoden, geurt er doorheen
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de atmosfeer der Hollandsche natuur, kleurt er in de rustige, sappige
tintendoorvoedheid van het Nederlandsche landschap. Zelfs de breede, eenigszins
rhetorische opzet dezer symfonie zou zijn aan te merken als een nationale
eigenschap: die der Hollandsche breedsprakigheid. Zweers, in dat zelfde werk, slaat
ook even dien toon aan van gemoedelijke, min of meer hoekige, en wat drastische
joligheid, die, getuige 't haar benoemend onvertaalbare woord ‘boertigheid’, van
onvervalscht nationalen huize is. Wel het liefst wijzen de zoekers naar nationale
kenmerken in Nederlandsche toonwerken op deze boertigheid, die trouwens ook
het duidelijkst in het oor springt.
Het pas verleden achtdaagsch Nederlandsch Muziekfeest, te Amsterdam gevierd
of.... ondergaan - dit naargelang van het uithoudingsvermogen van den hoorder -,
heeft zulk soort jolijt ook doen hooren in composities van Cornelis Dopper. Philip
Loots en den jongen Willem Andriessen.
N i e t in den opgewekten slotavond van het Muziekfeest, die de opvoering bracht
van

EEN GEÏLLUSTREERDE BLADZIJDE UIT HET BERIJMD REGLEMENT VAN DE SHELFISH-CLUB.

De Doge van Venetië, de ‘quasi-ernstige’ opera van Johan Wagenaar. De
schaterlach, die bijna onafgebroken geklonken heeft in den Stadsschouwburg te
Amsterdam tijdens de Doge-vertooning, sproot wel uit fijner gevoels-en
verstands-indrukken, dan die het succes van schonkige boertigheid hoorbaar maken.
Hier deed een fijner, universeeler humor de traan schieten in het lachend oog.
Zonderling! Want - merkwaardige tegenstrijdigheid! - Johan Wagenaar, de
‘hoogere’ humorist onder de Nederlandsche toondichters, en die door de
onweerstaanbare kracht, de volkomen helderheid van zijn humoristische klankentaal
en zijn geestig-muzikalen betoogtrant, een vijfentwintigtal jaren geleden voor het
eerst door heel het land, en plotseling, van zich deed spreken, is in den
gewoon-maatschappelijken omgang zoo boertig, als een beschaafde Nederlander
maar zijn kan. Maar in de meeste van zijn op den lach mikkende toonwerken: zijn
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muzikale parodieën, persiflages, caricaturen, stijlspotternijen en stilistische bon-mots,
loutert zijn boertigheid, in samenwerking mot zuiveren smaak, zelf-critiek en meester-
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schap in de stofbehandeling, tot een fijne, voorname, ja, aristocratische geestigheid,
die hem een artistieken bloedverwant in den eersten graad maakt van Offenbach.
Zulk een rijpheid in vorm en uitdrukking is niet opeens bereikt. De Doge van
Venetië heeft voorloopers gehad, die, de een meer, de ander minder, beschouwd
kunnen worden als essais, ieder een geslaagd kunstwerkje niettemin. En wellicht
is De Doge zelf de voorlooper van een op hooger dan parodistisch peil geheven
werk, het een of ander muzikaal blijspel. Hen der blijspelen van Shakespeare,
verkleind in een opera-tekstboek door een librettist met bewustzijn, van wat muzikaal
componeerbaar is, ziedaar wat zeker de inspiratie zou kunnen vaardig doen worden
van Wagenaar.
Zulk een operatekstboekschrijver daagde tot dusver niet op; wel hebben Wagenaar
proeven van libretti bereikt, maar geen enkel voldeed aan het beeld, dat hij zich van
een aan den eigen aard van zijn toondichterlijk talent passend heeft gevormd, een
beeld, gekleurd met exotische verlangens. Wagenaar's fantaisie wordt namelijk het
krachtigst en dus het vruchtbaarst geprikkeld door sterke kleuren, felle
karaktereigenschappen, heftige bewegingen. Wie Wagenaar's symfonisch en
dramatisch werk kent, zal zich met deze wetenschap kunnen verklaren het staag
wisselend coloriet van den immer glanzenden, dikwijls schitterenden klank van zijn
orkest, de levendigheid, de pittige strakheid en beslistheid van zijn rhytmen, de
voornaamheid van de meestal psychologische diensten verrichtende thema's en
klankfiguren. Ook de voorkeur van den componist voor heroiekc gestalten, ridderlijke,

REPRODUCTIE VAN EEN AFFICHE VOOR DE OPVOERING VAN ‘DE SCHIPBREUK’, VOOR DEN
HAAGSCHEN KUNSTKRING GETEEKEND DOOR JAN TOOROP.

stoere karakters, voor onderwerpen, waarin scherpe tegenstellingen zijn vervat.
Men onderkent zijn zin voor het kluchtige en schilderachtige in ieder der werken,
die ik als de voorloopers van De Doge van Venetië aanduidde, en in die
quasi-ernstige opera zelf. Die zin, hij vond als vanzelf voedsel, gelegenheid tot
ontwikkeling, in de milieu's, waarin Wagenaar van zijn jeugd af verkeerde. Eerst,
als knaap, in het gezelschap van zijn moeder, een geestige vrouw, en van zijn
broeders, evenals hij van zulk een humoristischen aanleg, die zich bij voorkeur
oefent in kwinkslagen en zotte scherts. De Gedichten van De Schoolmeester,
waarvan er later den jongen Wagenaar het materiaal zouden leveren voor blijgeestige
muzikale Spielereien, die geheel muzikaal Nederland evenzeer hebben verbaasd
als verrukt, waren in het moederlijk huis de meest geliefde lectuur. Daarna, óók te
Utrecht, zijn geboorte- en voortdurende woonplaats, als jonge man, in een kring
van gelijkgestemde vrienden, ten deele kunstenaars, ten deele artistiek gevoelige
dilettanten.
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In den Utrechtschen Kunstkring, waarvan hij lid geworden was, bestond een
nauwere band tusschen een aantal op jolijt beluste jongeren. Zij hadden zich
vereenigd in een soort sociëteit, de Shefish-Club, die wekelijks zitting hield en waar
het uiterst genoeglijk toeging. De Shelfishen hadden een reglement op rijm en gaven
af en toe uitvoeringen van eigen artistieke producten, waarin de ‘geest’ van de club
zich duidelijk afspiegelde. Johan Wagenaar werd spoedig een vurig Shelfish, en
met hem waren te dien tijde lid - het ledental mocht hoogstens
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vijfentwintig bedragen - de bekende toonkunstenaars M.W. en W. Petri, Gerard
Veerman, Oosterbaan (thans eerzame Stichtenaren) en Simon van Adelberg; de
schilder Van Rappard, de illustrator Wenckebach, en J.L. Beyers, een door satirieke
scherts uitmuntend ‘intellectuel’.
Van het karakter der uitvoeringen van de Shelfish-Club geeft een beeld een
programma, dat omvatte: een ‘ernstige klucht met zang in twee tooneelen’, getiteld
De Muzen in de Woestijn, en waarvan de muziek gecomponeerd was door àlle
leden-toonkunstenaars der club; voorts o.m. een ‘groot dramatisch Shelfish-Oratorium
in drie deelen, bezingende de installatie van drie nieuwe leden, voor soli, koor en
orkest’, muziek van Johan Wagenaar. Onder den titel in het tekstboek stond de
mededeeling gedrukt: ‘Aangezien de orkestleden hunne pianissimo's vergeten
hebben, zal de begeleiding op de P i a n o gespeeld worden’, - een zinspeling op
den toenmaligen toestand bij het Utrechtsch Stedelijk Orkest.
Het Shelfish-Oratorium, waarvan het manuscript verloren is geraakt, was een
stuk vol bombastisch-muzikale en -literaire fantastiek, Wagenaar's aanloop voor De
Schipbreuk,

WAGENAAK, ‘DE SCHIPBREUK’ DIRIGEREND, OF DE BAREN. (TEEKENING VAN PAUL RINK IN HET
SCHETSBOEK VAN DEN HAAGSCHEN KUNSTKRING).

die hij twee jaren later - in 1889 - voltooide.
Inmiddels had de in 1882 opgerichte Shelfish-Club opgehouden te bestaan, doch
spoedig na haar ontbinding vormde zich een in gelijken geest gestemde vereeniging,
de nòg levende Muzikale Kring, Van dezen werd Wagenaar spoedig de artistieke
en vriendschappelijk-gezellige drijfkracht. De opgewekte ‘toon’, die daar heerschte,
verwekte allereerst De Schipbreuk, later nog eenige compositíes van dien aard.
Wat er aan verrassend en oorspronkelijk grappige en nonsensikale zinswendingen
en beeldspraak lééft in het ‘episch gedicht’ van De Schoolmeester, heelt Wagenaar
in een ‘humoristisch-parodistische cantate in twee deelen’ meesterlijk in muziek
doen gevoelen. In een inleiding ‘schildert’ hij er ‘de relatieve nietigheid der dartele
menschheid tegenover indrukwekkende natuurtooneelen’; den vorm der pathetische
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Italiaansche opera-aria met haar bloederig-ernstige en griezelige bedoelingen past
hij tot een lachwekkend contrast toe op de gemoedelijkste ‘stemmingen’; solostukken
betitelt hij met veelzeggende namen: Recitativo mystifico, Arioso mefando en der-
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gelijke; met een schildering van ‘de teedere bezorgdheid van den kapitein voor zijne
passagiers, klimmende angst der schepelingen bij het naderen van den storm,
tremoleerende aandoeningen van den kapitein, die de verantwoordelijkheid zijner
positie begint te beseffen’ - leidt hij het tweede deel in. En in dien trant voortgaande,
persifleert hij de te hunner tijd heilige vormen-huisjes der muzikale compositie,
brengt hij de uit dorre theorie puttende, componeerende talentloosheid met een
verbluffende zekerheid, die een welhaast genialen aanleg openbaart, in satiriek
beeld; schept den voor ons land nieuwen stijl der muzikale caricatuur.

(ZONDER SIK). CARICATUUR VAN ANTON VAN TAST IN ‘DE WARE JACOB’.

Welk een meesterschap in de beheersching der meest verscheiden muzikale
vormen, welk een belezenheid in de uitgebreide muziekliteratuur, welk een
nabootsings-begaafdheid en welk een uiterst lijn gevoel voor contrasteerende
effecten moeten samenwerken, om een partituur te doen ontstaan, welke, als die
van De Schipbreuk, ‘stof’ bevat voor wel vijf opera's, behoeft niet in bijzonderheden
uiteengezet.
Richard Hol, Wagenaar's leermeester in de kunst der compositie, schudde, na
een auditie van het werk, bedenkelijk het hoofd.
Hij vond de techniek, welke hij als voortreffelijk toegepast moest erkennen,
alsmede de ‘invallen’, eigenlijk te goed voor zoo'n ding, ‘waar je toch niets aan hebt.’
Nu ja, voor een gezellig avondje, maar voor uitvoering in het openbaar.... onmogelijk!
Later, bij de opvoering van De Doge van Venetië, handhaafde Hol zijn critiek:
veel te goede muziek voor zulk een onderwerp; niets voor het met deftigen klank
opgevoede Nederlandsche publiek....
Maar de uitvoeringen, welke in de voornaamste steden van ons land van De
Schipbreuk werden gegeven, bleken wèl ‘iets’ voor dat publiek; iedere uitvoering
werd voor Wagenaar een triomf.
Dat publiek toonde zich dadelijk ontvankelijk voor Wagenaar's muzikalen humor.
Het overzag weliswaar niet, kón uiteraard niet overzien, den schat van fijnheden,
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het gansche detail-bouwsel, maar het herkende van stonde af aan de meest
opvallende effecten: de contrast-werkingen, dat beendergestel der caricatuur.
Zoo is Wagenaar's reputatie van muzikaal humorist opeens een nationale
geworden, toen men buiten Utrecht van een toondichter Wagenaar niets wist. De
Doge van
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Venetië, die in zijn humor pittiger is, in zijn muzikale vormen meer geserreerd en
uitdrukkingskrachtiger dan De Schipbreuk, heeft die reputatie bevestigd. En ook
composities van kleineren omvang, waarvan er sommige eveneens vermaardheid
verkregen hebben door het geheele land, andere buiten beperkten kring niet bekend
zijn geworden.
Tot de eerste behooren: Zweedsche Marsch, voor mannenkoor en piano,
gecomponeerd op de woorden, die voorkomen op het etiket der oude
Zweedschelucifers- doosjes: ‘Säkerhets tandstickor utan svafvel og fosfor.’ Wagenaar
was niet de eerste, die ze op muziek zette. Een Oostenrijksche componist deed het
vóór hem in walsvorm. Hij koos de meer stoere, drastische marschmaat en bracht
‘verband’ tusschen muziek en de beteekenis, die de Zweedsche woorden in
Hollandschen klank zouden hebhen (bijv. og = och!) Voorts de ‘Ode aan de
Vriendschap’, op het bekende gedicht van De Schoolmeester, voor gemengd koor
en piano.
Ook Hans und Grethe, op een gedicht van Otto Julius Bierbaum, Wagenaar's
opus 22, behoort, hoewel niet in denzelfden trant als zijn parodistische composities,
tot zijn humoristische werken. Het is een proeve,

CALME DE NUIT. FRITHJOFS MEERFAHRT NA DE SCHIPBREUK. PLAATS DEK BEHANDELING: GOLF
VAN VENETIË. (TEEKENING EN BIJSCHRIFT VAN ORION IN DE KIJKER).

hoe voor driestemmig vrouwenkoor, dus met vrij subtiel en sober materiaal, de
oogenschijnlijk hoog doelende fughette-vorm gaaf is te verkrijgen voor juist
karakteriseerende, ‘luchtige’ expressie.
Zoo goed als niet bekend geworden is tot dusver het komisch intermezzo
Proefzingen, dat te Utrecht herhaaldelijk, daarbuiten tot dusver slechts éénmaal te Arnhem - werd opgevoerd. Het is een soort tooneelstukje, waarin eenige
muziekstukken voorkomen. De tekst, naar een ontwerp van een lid van De Muzikale
Kring en Wagenaar, werd verder door Wagenaar, zijn echtgenoote en zijn broeder
‘onder de thee’ in elkaar gezet. Het onderwerp is: operazangers, die, ter verkrijging
van een engagement, een directeur komen voorzingen.
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Het muziek-partituurtje, bij Proefzingen behoorend, bevat aan nummers, door
Wagenaar zelf gecomponeerd:
een drinkliedje;
een duet voor tenor en bariton in den ‘groeten’ Italiaanschen stijl à la Belisario
van Donizetti;
een exotisch marschje (lijfmarsch van vorst (!) Lebaudy) - imitatie gramofoon voor
gestopte trompetten, hoorns, bazuinen en kleine trom.
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HET AFSCHEID TUSSCHEN PRINS PAPIRO EN DONNA DINA. (TOONEEL UIT HET EERSTE BEDRIJF VAN
DE DOGE VAN VENETIË).

Ook dit werkje is van Wagenaar's zin voor bespotting van het belachelijke, voor
parodie en humor, een geslaagde proeve. Dien zin, welken ik zijn Shelfish-natuur
zou willen noemen, dien hij zelf bij voorkeur zijn ‘kwajongens’-natuur noemt en die
ook op rijperen leeftijd niet blijkt gedoofd. Een sprekend staaltje daarvan levert het
volgende.
In 1908 drukte D e W a r e J a c o b , het satirieke weekblad, een caricatuur van
Wagenaar af van Anton van Tast. Waarschijnlijk was zij geteekend naar een vrij
oud portret; althans Wagenaar's hoofdconterfeitsel prijkte er op met een enkelen
snor. En sedert jaren al sierde, geposeerd, een baardje, zoogenaamde sik, de kin
van den Schipbreuk-componist. Wagenaar maakte den teekenaar, in het volgend
‘ingezonden stukje aan de Hoofdredactie van D e W a r e J a c o b naar aanleiding
van mijn beeltenis door Anton Van Tast,’ op zijn vergissing opmerkzaam:
Den sik,
Dien ik
Met bijstand van een knappen kapper
(In héél het Sticht was er geen knapper)
Liet wassen, juister uitgedrukt: ‘liet staan,’
(Wat jaren zijn daarmee gegaan!)
Dien sik dan, heeft van Tast vergeten!
O, ergernis niet af te meten!
Een lichaamsdeel, dat mij flatteert,
Werd ‘mir nichts, dir nichts’ genegeerd.
En zonder sik
Ben ik niet ik.
.......................................
Wat nu te doen
Om, met fatsoen,
Deez' fout, die iedereen zal laken,
Naar recht en plicht weer goed te maken?
Want, weet, geachte Hoofdredactie,
(Geheel het Sticht vraagt satisfactie).
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Peins dus, wat of te doen U staat,
Om weer te komen uit dit kwaad.
Als billijkheid voor U niet niks is,
Zoo geef mijn sik dan, wat des siks is.
.......................................
.......................................
Tegen verwarring met geitesik
Maakte willens en wetens ik
Bovenbedoelden eigen sik
Zonder schromen mannelik.
Mann'lik ('t mocht soms niet duid'lijk zijn)
Spel ik volgens Koldewijn.
.......................................
.......................................
Met dank voor 't mij toegestuurd exemplaar,
Blijf 'k achtend, dienstwillig

J. WAGENAAR.

II.
Schijnbaar in sterke tegenstelling met den humor in Wagenaar's tot dusver besproken
composities, en in wezen daarmee toch geheel in overeenstemming, is de ernst in
andere toondichten van den componist. Want beide, zijn luim en zijn ernst, wortelen
in zijn beslist dramatischen aanleg en in zijn ongemeen levendig op niet-alledaagsche
indrukken reageerende fantaisie. Hoe verschillend de uitwerking op den hoorder
moge zijn van de Doge-muziek en van bijvoorbeeld de ouverture Cyrano de Bergerac,
alle twee zijn zij ontstaan uit den drang, van wat ik zou willen noemen, exotische
prikkels; beide worden beheerscht door een gelijke kieskeurigheid, wat betreft den
vorm der expressie; in beide onderkent men het meer cerebraal, dan door het
sentiment gedreven werk van den volkomen doorgronder der situaties, zoowel
innerlijke als uiterlijke. En dat exotisme, die kieskeurigheid, deze overwegend
verstandelijke beweegkracht, men vindt ze terug in De Schipbreuk zoo goed als in
de ouverture De Getemde Feeks (naar Shakespeare's The Taming of the Shrew);
in De Ode aan de Vriendschap en in het toongedicht Levenszomer; in Hans und
Grethe en in het symfonisch gedicht Saul en David.
Men heeft Wagenaar een klankenfantast genoemd; dat moge zoo zijn met het
oog op de sterkte en den schakeeringsrijkdom van zijn orkestcoloriet, een
klankenfantast in den zin van onmiddellijk fantaisie-in-klank-omzetter is hij geenszins.
Daarvoor componeert hij te veel met voorbedachten rade, wordt in zijn werken te
veel overdacht, te lang overpeinsd, te ingrijpend geretoucheerd, voor hij ze
uitvoeringsrijp acht. En dikwijls nog later, als uitvoering van zijn werk hem stof heeft
geleverd voor critiek.
In Cyrano de Bergerac heeft zekere begeleidingsfiguur, die van ‘enkel’ rhytmische
belangrijkheid is - in de aanwending van dergelijke, louter rhytmische figuren en in
het aspect zijner zwierig en sierlijk gebogen, volwarme-melodie-lijnen openbaart
Wagenaar het duidelijkst zijn toondichterlijkgeestelijke verwantschap met Hector
Berlioz - in Cyrano de Bergerac dan heeft zekere begeleidingsfiguur, toen de
ouverture reeds voltooid was, in de gedachte van den componist zulk een belangrijk
allure aangenomen, dat hij ze ten slotte tot zelfstandig motief moest verheffen, en
ze als zoodanig zelfs een plaats gaf in de inleidende maten.
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Saul en David en De Doge van Venetië leveren de voorbeelden van verstandige
omwerking na door uitvoering verkregen critische ervaring.
Saul en David zou aanvankelijk heeten Saul. Maar de schilderij van Rembrandt,
die aanleiding moest geven tot het voor de Rembrandt-feesten van 1906
gecomponeerd symfonisch gedicht, eischte de uitbreiding van het muzikaal tafereel
met eenige faits et gestes van David. In de verhouding tusschen Saul en David
speelde, zooals men weet, harpspel een groote rol. Ergo bracht de toondichter in
zijn werk eenige, omvangrijke, harpsoli aan, maar toen hem bij de eerste uitvoering
bleek, dat het evenwicht in de verhoudingen van het werk door deze soli verbroken
was, de logica in de muzikale gedachtenontwikkeling er door scheef ging, aarzelde
hij niet, er
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onmiddellijk het roode potlood in te zetten, welk verkortingsprocédé later, ten
voordeele van de uitdrukkingskracht, op beperkte schaal werd voortgezet.
Met de Doge van Venetië geschiedde iets dergelijks. Over het slot dezer
opera-parodie is Wagenaar feitelijk zelf nooit tevreden geweest. En de bezoekers
van het jongste Nederlandsche Muziekfeest, die ze van vroegere opvoeringen
kenden, herinneren zich, hoe, als nieuw ‘nummer’ in het finale een uitvoerige
alleenspraak van den Doge opviel, die het karakter der figuur aantastte, doordat de
man er niet langer zong op zijn ambtshalve-automatisch lijfmotief, zooals hij al de
drie bedrijven door doet. Deze monoloog was niet van Wagenaar zelf, die overigens
wel de ‘Proeve van een operatekst’ van Lindo, waar noodig, pasklaar had gemaakt
voor zijn partituur. Reeds tijdens de voorbereiding van de opvoering van Juli l.l. in
den Amsterdamschen Stadsschouwburg was Wagenaar zich er van bewust
geworden, dat de bedoelde alleenspraak ook muzikaal de eenheid van het werk
verbrak. Zij werd geschrapt en is na dien vervangen door een passende solo, in
wisselzang met koor, op woorden, door den componist zelf geschreven. Dit zal de
definitieve ‘lezing’ van het finale zijn.
Aan het onafhankelijk-critisch standpunt, dat Wagenaar ten opzichte van zijn
eigen werken vermag in te nemen, is toe te schrijven, dat ze ten slotte als stukken
uitdrukking zoo merkwaardig rijp werden. Een eigenaardige eigenschap van
Wagenaar maakt hem deze zelf-critiek bijzonder gemakkelijk. De veelzijdige
componist pleegt, zoodra hij een werk voltooid heeft, dit, als hij het niet dikwijls hoort
herhalen, in zijn bijzonderheden en ook wel in zijn groote lijnen te vergeten. Zoo
kon het gebeuren, dat Wagenaar in een concert te Antwerpen, getuige was van de
uitvoering van een instrumentaal muziekstuk, dat hij onder het hooren ‘nogal
interessant en niet zoo slecht’ vond. ‘Bij nader inzien’ bleek het zijn eigen ouverture
Cyrano de Bergerac te zijn....
Steun voor zijn zelf-critiek vindt hij bovendien in zijn veel-, wel alzijdige muzikale
ontwikkeling.
Liefde voor de muziek heeft Wagenaar van zijn prille jeugd af gekoesterd, toen
hij ze botvierde op harmonicatjes, hamerpianotjes en andere
kindermuziek-instrumentjes. Maar pas op zijn dertiende jaar - in 1875 - begon zijn
stelselmatige opvoeding in zake toonkunstige aangelegenheden. De in dat jaar
opgerichte Muziekschool van de afdeeling Utrecht van de Maatschappij tot
Bevordering der Toonkunst ontving hem als één der eerste leerlingen van de klassen,
waarin onderwijs gegeven werd in viool- en pianospel en koorzang. En voor het
grootste gedeelte - hij studeerde bovendien gedurende een jaar bij Samuel de Lange
in Den Haag orgel en contrapunt - heeft Wagenaar zijn muzikale opleiding aan die
School te danken. Dat zij een voortreffelijke werd, hij erkent met dankbaarheid het
werkzaam aandeel daarin van Richard Hol, den directeur, die hem het eerst de
geheimen van de compositieleer en van haar practische toepassing onthulde. Hol
was geen ‘gemakkelijk’ leermeester, hij keurde compositie-proeven met
onverbiddelijke gestrengheid en stichtte zoodoende natuurlijk veel teleurstellingen,
maar tevens moedigde hij die zijner leerlingen, wier aanleg hij onderkende,
onafgebroken aan, prikkelde hun ijver en hun werkkracht. Wagenaar is het in zijn
studietijd aan de Utrechtsche Muziekschool overkomen, dat hij zijn groote vacantie
inging met de vermaning van Hol, om ‘iets’ uit te voeren, en terugkeerde, als gevolg
van die aansporing, met een lied en een voltooid strijkkwintet!
Na pas op 23-jarigen leeftijd zijn diploma van Toonkunst behaald te hebben, werd
Wagenaar benoemd tot leeraar aan de piano-klassen van de Utrechtsche
Muziekschool; in 1887, toen Richard Hol als leeraar ontslag nam, werd hij diens
opvolger als docent in muziektheorie en muziekgeschie-
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denis. Zijn zelf-critische kijk op de stukken, welke hij tot omstreeks dien tijd had
gecomponeerd - stukken voor klavier en piano, een strijkkwintet, liederen en
vrouwenkoren in hoofdzakelijk Schumann-trant, en een symfonisch gedicht voor
orkest, Frithjof's Meerfahrt, met een aan Niels Gade herinnerende instrumentatie bracht hem tot het besef, dat er aan zijn technisch vermogen iets haperde. Hij vroeg
in 1892 een jaar non-activiteit als leeraar aan de Muziekschool, en toen ze hem
welwillend werd toegestaan, vertrok hij naar Berlijn. Daar studeerde hij onder toezicht
van Heinrich von Herzogenberg en toonde zich weldra zoo bedreven in de hanteering
van het vocaal contrapunt, dat Von Herzogenberg hem beduidde, dat hij de
kennismaking met het instrumentaal contrapunt nu wel aan hem, Wagenaar, zelf
kon overlaten. Van welk onverwacht vervroegd afscheid de dankbare leerling gretig
gebruik maakte, om den tijd, die hem restte, door te brengen met een reis naar de
overige Duitsche muziekcentra en ook naar Weenen, waar hij oogen en ooren
overvloedig den kost gaf.
Het eerste resultaat van de te Berlijn opgedane nieuwe compositorische kennis
was een Ouverture voor een Blijspel, voor orkest (1893), later herdoopt als
Concert-Ouverture, een compositie, vrijer, dan de gelijksoortige vroegere,
geconcipieerd en geschreven, doch over welke Wagenaar niet bijzonder goed te
spreken is en die hij beschouwt als zijn zwakste instrumentale werk. Veel beter
geslaagd is het, een jaar later voltooid, Romantisch Intermezzo voor orkest.
Inmiddels was Wagenaar, na zijn terugkeer uit Duitschland, ook het onderwijs
geven aan de pianosoloklassen der Utrechtsche Muziekschool toevertrouwd. In
1897 werd hij van die inrichting waarnemend directeur, in 1904, na den dood van
Richard Hol, directeur. En nog heden ondergaat het muziekonderwijs aan de school
te Utrecht den heilzamen invloed van Wagenaar's groote kunde en paedagogische
bekwaamheid. Als ‘sprekend’ voorbeeld van de deugdelijkheid van zijn onderwijs
in compositieleer en contrapunt zij slechts één naam genoemd, die van zijn
‘voornaamsten’ leerling: Peter G. van Anrooy, den dichter van de Piet
Hein-Rhapsodie, in welk werk een ‘esprit’, soortgelijk aan dat van Wagenaar, fonkelt
en dat, gecomponeerd, om bij de première van De Doge van Venetië, in 1901,
uitgevoerd te worden, ook bij die gelegenheid voor de eerste maal is ten gehoore
gebracht.
Ter voltooiing van het overzicht van Wagenaar's toongedichten dient nog gewezen
op een eigenschap, die mede voor de voornaamste er van karakteristiek is. Ik
releveerde reeds de merkwaardigheid, dat Wagenaar - een Nederlander toch blijkens zijn muzikale composities overwegend dramatisch van aanleg is. Daaruit
is te verklaren, dat ieder zijner groote werken - op het Romantisch Intermezzo na een ‘onderwerp’ behandelt. Doch daar hun het scenisch milieu ontbreken moest,
werden bijvoorbeeld Wagenaar's symfonische gedichten programma-muziek,
prograrmna-muziek echter van de eenig toelaatbare soort, geen zoogenaamde
Donner-wetter-muziek met fotografische bedoelingen.
Behalve de reeds genoemde orkestwerken vallen onder deze categorie: Frithjof's
Meerfahrt (1886), door de Frithjof-Sage geïnspireerd; een ouverture Koning Jan
(omstreeks 1890), bedoeld als voorspel voor Shakespeare's treurspel King John;
en Levenszomer (1902). de muzikale parafraseering der symboliek van een fragment
van een gedicht van Otto Julius Bierbaum. De belangrijkste van Wagenaar's
composities en die den toondichter het meest in aanzien hebben gebracht, ook in
het buitenland: Berlijn, München, Essen, Antwerpen, zijn, niet uitzondering van De
Schipbreuk, ontstaan na 1897, het jaar, waarin Wagenaar, op 27 Juli, in het huwelijk
trad met Dina van Valkenburg, een musicienne, die op zijn scheppend werken in
velerlei opzicht een krachtigenengunstigen invloed heeft geoefend.
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Voor Wagenaar zich zijn dramatische
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aanleg volkomen bewust was, onderging hij wel gaarne bij zijn componeeren den
invloed van beroemde en tevens door hem vereerde meesters: Schumann, en
eenigszins, maar in véél mindere mate, Mendelssohn. Zijn toon stukken uit die
periode en zelfs nog zijn Frithjof's Meerfahrt en de ouverture Koning Jan vertoonen
vooral in de vormbepaling meer of minder sterk die conventionaliteit, welke
gemeenlijk samengaat met nog onzelfstandige scheppingskracht en die bij Wagenaar
in strijd was met de toen al opmerkelijke oorspronkelijkheid zijner muzikale
gedachten. De afhankelijkheid des toondichters van groote voorbeelden bij zijn
ontwikkelingsgang - natuurlijk verschijnsel bij iederen creëerenden kunstenaar heeft zich bijna zonder uitzondering bepaald tot de uiterlijkheid zijner werken, tot
vorm en instrumentatie bijvoorbeeld, maar zoodra hij zich dan bevrijd had uit die
afhankelijkheid, kneedde hij vormen en andere attributen om tot eigen, duidelijk als
zelfstandig te onderkennen expressie-middelen. Natuurlijk moesten op een
lichtgeraakte dramatische natuur als die van Wagenaar te gelegener tijd de nieuwe
beginselen van Wagner, betreffende muzikale dramatiek, een diepen indruk maken.
Een indruk, die voor zijn werken vruchtbaar is geweest. De eerste indrukken leidden
tot, niet slaafsche, maar wel opvallende navolging. Tot in de muziek van De Doge
van Venetië, die toch volkomen vrij k l i n k t van Wagner's invloed, Wagner's beginsel
der leidmotieven in practijk werd gebracht met een consequentie, een kracht van
karaktertypeering vooral, die telkens den hoorder opnieuw in verbazing brengen,
doch tevens eerbied bij hem wekken voor de oorspronkelijkheid, welke Wagenaar
daarbij in zijn w i j z e van uitdrukken en in wàt hij uitdrukt handhaaft.
Naarmate Wagenaar's talent de rijpheid naderde, thans bereikt, duurde de
beïnvloeding van door hem bewonderden korter, voltrok de evolutie van zijn
onafhankelijk vermogen tot componeeren in hun zin zich sneller. En in zijn laatste
werken merkt men wel op, hoe Richard Strauss als instrumenteerende
duizendkunsten aar zijn sympathieën heeft, maar de instrumentatie en de
contrapuntiek dier werken weerspiegelt toch wel degelijk Wagenaar's eigen aard:
een zucht naar het verwekken van sterke kleuren, maar een zich onthouden van
buitensporigheden in zake het harmonisch effect.
Wagenaar, als symfonisch toondichter, staat thans, in den bloei van zijn leven en
in de kracht zijner volbloeiende begaafdheid, als één der zelfstandigste figuren
onder de Nederlandsche componisten.
En als lyrisch componist? Och, zijn lyrische stukken zijn in den lateren tijd niet
vele. Zijn temperament en de gekruidheid zijner klankentaal passen zoo weinig bij
de blondheid der Nederlandsche literatuur, en hij voelt dat zelf zóó zuiver, dat een
Nederlandsch lied niet dan onder zeer bijzondere omstandigheden van hem kan
worden verwacht. Van eenige vrouwenkoren is het ontstaan wel in hoofdzaak
uitgelokt doordat Wagenaar als dirigent over een deugdelijk vrouwenkoor de
beschikking had en de schaarsche literatuur op dat gebied wenschte uit te breiden
te eigen gebruike. Zooals een mannenkoor, Seefahrt, ontstond in den tijd, dat hij
directeur was van de Utrechtsche Mannenzangvereeniging.

III.
Wagenaar's alzijdige muzikale ontwikkeling openbaart zich niet alleen op scheppend
gebied; ook als repreduceerend kunstenaar toont hij zich veel vermogend.
Na het behalen van zijn diploma, dus na zijn heengaan van de Utrechtsche
Muziekschool als leerling, nam hij zitting als werkend lid in het Utrechtsch Stedelijk
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Orkest. Hij speelde tweede viool in de concerten onder leiding van Cornelis Coenen,
den voorganger van Wouter Hutschenruijter als directeur van het Orkest, in welke
concerten hij tevens den solisten als
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klavierbegeleider ter zijde zat; en in de Stadsconcerten, onder directie van Richard
Hol, bespeelde hij in het Orkest de altviool. Zijn streven bleef echter hoofdzakelijk
gericht op een zich zoo ver mogelijk ontwikkelen als klavierspeler. (Er was toen tusschen 1885 en het geboortejaar van De Schipbreuk, 1889 - van componeeren
nog betrekkelijk weinig sprake). Maar Richard Hol, die organist was aan de
Utrechtsche Domkerk, drong er bij hem op aan, dat hij zich zou tòeleggen op
orgelspel, wat hem, èn om zijn destijds slappe sympathie daarvoor, èn om zijn
pianistische plannen, weinig aanlokte. Hol, wiens gezondheid toen al af en toe werd
gestoord, bleef echter aanhouden en Wagenaar gaf ten slotte toe, eensdeels om
Hol zoo noodig te kunnen vervangen en hem zoodoende van dienst te zijn,
anderdeels om het stoffelijk voordeel, dat uit die vervangingen voortvloeide. En hij
verliefde spoedig zoo stevig in het orgel, dat hij zijn speciale klavierstudie opgaf en
als instrumentaal reproduceer end toonkunstenaar zich geheel aan het orgel wijdde.
De concerten, door Wagenaar in den Dom gegeven, sedert hij in 1888 tot Hol's
opvolger als organist werd benoemd, hebben zich ook buiten Utrecht een bijzondere
reputatie verworven. Niet de klank van het orgel met zijn betrekkelijk beperkte
capaciteit trok de aandacht, maar de lijn artistieke samenstelling der programma's
en de zoo technisch als muzikaal uiterst vaardige wijze, waarop Wagenaar het
instrument bespeelt. Bach, dien Wagenaar vereert als den nog niet geëvenaarden
orgelcomponist en in wiens werken hij, de Bach-kenner, doorgedrongen is als
weinigen, heeft op de programma's der kerkconcerten jarenlang de voornaamste
plaats ingenomen. In den laatsten tijd heeft Wagenaar, om redenen van physieken
aard, Bach een aanmerkelijk minder ruime plaats op de programma's zijner
kerkconcerten kunnen geven.
Hij viert hem nu meer in zijn practijk van dirigent, met uitvoeringen van de
Matthäus-Passion, het Magnificat, cantaten.
Wagenaar's loopbaan als dirigent is nog niet lang. Een zekere schuchterheid,
wellicht geboren uit gemis aan zelfvertrouwen, of hij een ingewikkeld en veelhoofdig
samenstel van uitvoerenden zou kunnen regeeren en zetten naar zijn bedoelingen,
benam hem geruimen tijd den durf, als opperste leider regelmatig in het openbaar
op te treden. Wel noodzaakten hem de omstandigheden, van tijd tot tijd voor den
dirigeerlessenaar te gaan staan, als hij werd uitgenoodigd, zijn eerste orkestrale
composities met het Utrechtsche Orkest in te studeeren en in concerten onder zijn
leiding uit te voeren. De repetities bleken dan gewoonlijk niet de gunstige
gelegenheid, om zijn natuurlijke beschroomdheid te doen wijken voor den drang
van groeiende autoriteit. Want van gezag over de orkestleden bespeurde Wagenaar
weinig of niets, hij, de gelegenheidsdirigent, die zelf nog deel uitmaakte van het
Orkest en de door hem in kameraadschappelijk bijeenzijn gelanceerde grappen nu,
op zijn verheven leidersplaats, naar zichzelf hoorde gekaatst in slagvaardige
toepassing op den toestand van het oogenblik.
Niettemin voelde Wagenaar wel leidersbegaafdheid in zich aanwezig en op
bescheiden schaal dorst hij ze ook wel exploiteeren. Zijn ervaringen met de eerste
Schipbreuk-uitvoeringen, waarbij iedereen, behalve hij zelf, zijn dirigeertalent had
opgemerkt, gaven hem in dezen eenigen houvast. Hij aanvaardde dan ook, na zijn
terugkeer uit Duitschland, in 1896 een benoeming tot directeur der Utrechtsche
Mannenzangvereeniging, welke betrekking hij echter slechts drie jaar vervulde. Hij
nam ontslag om de geringe artistieke bevrediging, welke hij in dezen tak van ‘dienst’
vond; niettemin trachtte hij ook de uitvoeringen van de zangvereeniging te heffen
op een zoo voornaam mogelijk peil, o.m. door het ten gehoore brengen van een
groot deel van D a s M e e r van Nicodé. een mannenkoorwerk met orkest van
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veel hoogere dan simpele liedertafelwaarde.
Meer voldoening smaakte Wagenaar aan het hoofd van het Utrechtsch A
Capellakoor, waarvan hij, al voor zijn benoeming tot directeur der
Mannenzangvereeniging, als opvolger van Van Riemsdijk de leider geworden was
en waarmee zijn kunstzinnig streven een hooger vlucht kon nemen.
Maar eerst acht jaar geleden kreeg Wagenaar gelegenheid, zijn leidersgaven
onbeperkt te ontplooien en zich te toonen de dirigent van meer dan gewoon talent,
als hoedanig hij thans wordt geëerd. Richard Hol's gezondheid verminderde in dien
tijd meer en meer en kort voor diens overlijden werd Wagenaar aangezocht, den
hoogbejaarde te vervangen bij de artistieke voorbereiding van een concert der
Utrechtsche Toonkunst-afdeeling. Hol, de directeur dier afdeeling, zou zelf de
uitvoering leiden, doch bleek op den bepaalden avond alleen in staat, zijn Vliegende
Hollander ten einde te dirigeeren. Voor de directie van Bossi's Canticum canticorum,
dat mede op het programma prijkte, werd Wagenaar's hulp ingeroepen.
Na Hol's overlijden, eenige maanden later, werd Johan Wagenaar tot directeur
der Utrechtsche Toonkunst-afdeeling benoemd. Een driedaagsch muziekfeest, in
den zomer van 1904 door de afdeeling georganiseerd en dat o.m. Händel's Messias
en Wolf - Ferrari's La Vita Nuova omvatte, getuigde al dadelijk van den krachtigen
artistieken invloed, die van den nieuwen leider uitging. Het slaagde schitterend. En
sedert dien is het Utrechtsch koor, dat in de laatste jaren van Hol's directie, door
diens ziekte, in aanzien was gedaald, herrezen uit zijn ouden roem. Dank zij
Wagenaar's noest en kunstzinnig werken.
Later benoemde de Arnhemsche Toonkunstafdeeling hem tot haar directeur, welk
ambt hij neerlegde, zoodra door de vestiging van Peter van Anrooy te Arnhem zijns
inziens een artistiek-autoritair leider voor het muziekleven dier stad aanwezig was;
en sedert het aftreden van Daniel de Lange is Wagenaar ook de leider der Leidsche
Toonkunstafdeeling.
Zijn zeer sterke vereering van Berlioz bleek o.m. uit de eerste uitvoering (in
concertvorm) in ons land, te Utrecht, welke hij van diens opera La Prise de Proie
bezorgde.
Ook als persoon, los van zijn kunstenaarswezen, is Wagenaar in zijn woonstad
hoog in aanzien. Uit eigen waarneming kan ik daaromtrent weinig meedeelen, maar
bovenstaande, op gezag van gedocumenteerden, neergeschreven verklaring, zonder
welke ik een ‘beschrijving’ van Wagenaar niet volledig acht, vindt bevestiging, in
hetgeen Wouter Hutschenruijter, die niet lichtvaardig pleegt te waardeeren, eens
schreef:
‘De mensch Wagenaar is 't beste aangeduid met ons kernachtig, Oudhollandsch
spreukje: “een man een man, een woord een woord.” Wie met hem te doen heeft,
weet waaraan hij zich heeft te houden.
Openhartig, zonder eenig voorbehoud, is hij eerlijk en mild in zijn oordeel over
vriend en vijand. Met helderen blik erkent hij goede en zwakke hoedanigheden in
hem voorgelegde toonwerken en critiseert ze met zelden falende raakheid, zonder
ooit te kwetsen.
Vriend van gezelligheid en minnaar van die echte Oudhollandsche boertigheid,
die - helaas! - door pessimisme en saaiheid verdrongen, steeds zeldzamer wordt,
is Wagenaar de ziel van den kring, waarin hij zich bevindt, en vaak heeft hij door
zijne joligheid en zotte invallen, in de bijeenkomsten van den Muzikalen Kring te
Utrecht, lachbuien verwekt, die de muren van het kleine kringlokaal deden daveren;
vroolijkheid verwekt, zooals Jan Steen ze op zijne paneelen weergeeft.
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Dit alles, eigenschappen van hoofd en hart, gaven van geest en gemoed, maken
Johan Wagenaar tot den kunstenaar, waarop Nederland trotsch mag zijn; tot den
kunstbroeder, dien 't een eere is, vriend te mogen noemen.’
R o t t e r d a m , September '12.
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Phil's eerste liefdedrama,
door Emmy van Lokhorst.
Het woei. De straatlantaarns, met het vroege donkerworden in den herfst om half
vijf al aangestoken, flakkerden bij elke windvlaag. Wit en kaal zagen de straten. De
stad begon minder woelig te worden, de middagdrukte minderde langzamerhand.
Op de Groenmarkt stond een drom menschen, die telkens slonk door het
wegvoeren van de steeds aansjoevende witte lijn-drie-wagens.
Ongewoon rustig was het een minuut of tien op de Groenmarkt, nadat de laatste
menschen waren weggetramd. Een paar handkarren stonden bij van Gend en Loos
Een auto wachtte voor de Bonneterie, de chauffeur gedoken in de hoog opgeslagen
jaskraag.... Wat fietsen wielden voorbij, Gravestraat in naar 't Buitenhof.... 't Waaide
hard nu.... 't gierde om 't stadhuis.
Hoog in de lucht begon de klok te spelen; de klanken vervaagden soms met den
wegvoerenden wind, vloeiden dan weer aan, luider en luider wordend.... Even was
het heelemaal stil; dan bomde de donkere slag, daverend, en sidderde de lucht
na.... nog vóór 't was stil geworden donkerde de tweede slag.... Dan een derde, een
vierde en nog een.... toen sidderden de trillingen al zachter en zachter tot 't gansch
stil was.
Vijf uur....
In 't smalle jan Hendrikstraatje liepen de twee kleine meisjesfiguurtjes, dicht naast
elkaar - de schaduwen vereenden zich tot een donkere groote vlek op de witte
steenen.... meegaand, en inkrimpend achter ze bij het naderen van de volgende
lantaarn.... dan even was er een wisseling van draaiende en wegvagende schaduwen
tot opeens vóór hun voeten weer de donkere vlek begon, nu groeiend, langer en
langer wordend....
‘Kijk, onze schaduw,.... we zijn even groot, zie je wel’, zei Phil.
‘Dat won je.... Ik ben veel grooter, kijk maar’, antwoordde Annie.
‘Nietwaar, dat komt omdat jij een hoed op hebt en ik een muts. Hè, ik heb toch
zoo 't land aan die muts’.
‘Waarom zet je 'm dan op? Je draagt 'm a l t i j d ’.
‘Och, ma denkt elken dag dat er regen komt. En er komt nooit regen en ik zeg 't
elken dag, dat ik dat nare ding niet op wil. Maar 't geeft niks’.
‘Wat is 't koud, op cath. zat ik te bevriezen. Dominee z'n handen waren ook
heelemaal paars, zag je wel?’
Phil had het gezien: ‘Het tocht er altijd. En vanmiddag was het op school zoo
warm 't laatste uur en toen moest ik nog hollen om op tijd te zijn op cath., want die
vervelende van Roo vergeet altijd om me vijf minuut voor vier te laten weggaan en
als ik mijn vinger opsteek, ziet ze hem nooit’.
‘Ik sta gewoon op, als ik weg moet. Ik zit liever in B dan in jullie klas, hoor, wij
hebben Donderdags 't laatste uur geschiedenis en dan heb ik lekker vijf minuten
minder!’
Ze liepen voorbij 't zuurkraampje op de Riviervischmarkt. 't Olielampje belichtte
het rijtje flesschen en een stuk zeildoek, dat met bulten flapte van den wind. Lijn
vier joeg de meisjes de rails af, de stoep op. Daar viel de wind op ze aan, blies in
hun rug, zoodat ze achterover geleund, hard liepen, met wapperende haren en
breed uitgewaaide rokken.
‘Pff, wat een wind!....’ hijgde Phil, toen ze den hoek om waren en hun rokken weer
neerhingen. ‘Die haren kriebelen zoo in je gezicht’.
‘Over twee jaar mag ik ze opsteken, zegt moeder’, glunderde Annie.
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‘Over twee jaar, dan ben je vijftien, steek je dan je haar al op?’ verwonderde Phil
zich.
‘Nou, en Woensdag word ik immers veertien! Dus over twee jaar ben ik z e s t i e n ,
kind! Jij bent nog zooveel jonger, dus jij moet nog langer wachten’.
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Phil werd verontwaardigd.
‘Ik zooveel jonger! Ik was twaalf geworden in Augustus en met September mocht
ik op de H.B.S. En toen kwam jij ook pas, dus dat geeft niks, dat je een jaar ouder
ben. We zitten tóch in dezelfde klas!’
‘Nee maar, zitten wij in dezelfde klas?’
‘Nou ja, jij in B en ik in A, maar je ben toch ook in de eerste gekomen....’
‘Maar ik had examen gedaan voor de tweede! En ik steek tóch lekker mijn haar
op als ik zestien ben, al zit ik dan pas in de derde. Lekker!’
‘Flauw van je! Als dát nou vriendschap is! We zouen alles samen doen, hebben
we afgesproken’.
‘Non ja, steek jij 't dan ook op’.
‘Ma wil 't niet hebben’.
‘Zeur dan eens flink. Wil ik 't vragen als ik jarig ben?’
‘Nee, dat geeft heelemaal niet’. Phils stemmetje klonk bedrukt.
‘Nou misschien verandert je ma nog wel in dien tijd’, troostte Annie. ‘En....’ een
rukwind bij het Postkantoor benam haar den adem. Met de eene hand hun
hoofddeksel vasthoudend, in de andere hun tasch, voorover gebogen, verzetten ze
moeilijk een voor een hun beenen, de knieën buigend, om vooruit te komen.
‘Hè’. Ze verademden toen ze de Prinsestraat in waren.
‘Je kan gewoon niet praten, 't is vreeselijk’.
‘Kijk daar loopt Dominee ook, hij houdt zijn hoed vast’, wees Annie. ‘En die jongen
kon zeker niet tegen den wind opfietsen, dat hij is afgestapt’.
‘Hij komt naar ons toe, geloof ik, ken je hem?’
‘Welnee, nooit gezien. Gommie, kijk die's kijken, zeg! Wat wil ie?’
‘'k Weet niet’, zei Phil.
‘Onbeleefd!’ vond Annie nuffig. Dat zei haar zuster gisteren ook, toen die meneer
in de tram zoo naar haar keek. Dit was nou net zoo iets. Wat eenig!
‘Ja’, zei Phil onzeker. ‘Zeg ik moet bij van Leeuwen een recept brengen, ga je
even mee?’
Toen ze de apotheek weer uitkwamen, stond de jongen met de fiets een eindje
verder voor een winkel te kijken.
‘Zeg, daar hè je die jongen weer’, zei Annie.
‘Welke jongen, o, die van straks’. Phil was het al vergeten.
Toen: ‘We eten vanmiddag snijboonen met worst, dol! Ik heb zoo'n honger, jij
ook? Op cath. begon mijn maag al te rommelen. O zeg dan weet 'k geen raad
gewoon! Ik stop m'n ellebogen in m'n maag, dat jullie 't maar niet zullen hooren’.
‘Neem dan wat mee naar school Donderdags. Ik doe 't ook wel eens, een stuk
kwatta of zoo’.
‘Ja....’ zei Phil afgetrokken. Leuk die Toussaintkade aan den overkant zoo donker
onder de boomen en dan zoo'n lantaarnlichtje er tusschen. De boomen zwiepten
neer en weer op en ruischten heen en weer met breede zwaaien.... Wat zou 't nu
griezelig in 't Bosch zijn.... ze wou dat ze er eventjes liep, daar bij de tweede vijver,
waar ze altijd moest denken aan de Unkenteich van Irrlichter.... 't Was net weer, om
dwaallichtjes en heksen en boschgeesten te zien.... Zou ze straks nog even den
Scheveningschen weg.... een eindje.... nee dan kwam ze te laat thuis, half zes
eten.... en eigenlijk durfde ze ook niet zoo erg goed..
‘Hemel, je muts’.
‘O, m'n muts’....
De wind had 'm van Phils hoofdje gerukt en rollebolde 'm nu over de steenen;
met malle sprongetjes hipte 't ruige ding verder van ze af, soms éven stil liggend
en dan met 'n buiteling weer verder hollend om en omdraaiend.... De meisjes,
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lachend en joelend liepen er achteraan, telkens als ze wilden bukken om de muts
te grijpen, ontsprong hij weer hun uitgestoken handen...
‘O kijk dat ding rollen, om je dood te lachen!’
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‘'t Is net de Roo als ze hard loopt!’
‘Schei uit, ik kan niet meer, 'k lach me 'n ongeluk; kijk daar gaat ie. O gunst....
zoo meteen gaat ie 't water in....’
Bij het Piet Heinplein maakte de muts 'n kwartdraai rechts en hollerollebolde naar
de Mauritskade. Phil, in angst dat de muts 't water in zou gaan, liep nog harder,
haar lachen bedwingend. Ze was er nu vlakbij.. Maar vóór ze haar eigendom kon
machtig worden, nam de muts een loop, een sprong en vloog toen 'n eind de lucht
in met verbazende snelheid....
Van schrik stond ze stil, Annie kwam hijgend bij haar: ‘Daar gaat-ie’, constateerde
ze lakoniek.
Voor Phil eigenlijk wist wat te doen, zagen de meisjes iemand op zijn fiets springen
en hard de muts achterna rijden.... 't Was de jongen die ze in de Prinsestraat ook
al gezien hadden. Hij sprong van z'n fiets met z'n voet op de muts, raapte hem op
en kwam met de fiets aan de hand naar de meisjes terug, onderwijl 't ruigharige
slappe hoofddeksel op z'n knie afkloppend..
‘Gommie zeg, da's die jongen waarempel’, ontsnapte Annie, toen hij vlak bij ze
was.
‘Astublief juffrouw’, zei de jongen, ‘hij was haast het water in’.
‘Dank u wel’, zei Phil, verlegen de muts aannemend en weer op haar krullen
zettend.
‘U mag 'm nou wel goed vasthouden’, raadde de jongen.
‘Ja’ zei Phil nog verlegener. ‘Dank u wel’.
En Annie's arm nemend, trok ze haar mee. Om maar verder te loopen, ging ze
de verkeerde kant uit. Ze moest de Piet Heinstraat in, en Annie de Zeestraat, op 't
Piet Heinplein scheidden ze altijd. Maar nu ging ze met Annie mee de Zeestraat in.
‘Juffrouw, zei die’, merkte Annie op. ‘Aardig, om die muts achterna te rijden. Kijk
zeg, hij loopt aan den overkant mee, zie je wel’.
‘Kijk nou maar niet’, verzocht Phil geïrriteerd; ‘ik ga nog maar 'n eindje met jou
mee’.
‘Gommie zeg, 't is om jou te doen hoor!’ beweerde Annie.
‘Verbeel je, wat moet ie van me hebben’, wrevelde Phil.
‘Nou! hij is zeker verliefd op je’.
Phil hoorde 't niet. Ze liep krampachtig met haar eene hand aan haar hoofd, dat
die muts vooral maar niet weer zou afwaaien; ze voelde 'n vage onrust, wou dat ze
maar thuis was. Die lamme wind!
‘Nee maar zeg, zie je wel, hij gaat mee! 't Plein 1813 op’, gichelde Annie. ‘Wat
eenig’.
Phil vond 't alles behalve eenig. ‘Ik ga maar even mee bij jou naar binnen, dan
denkt-ie dat ik daar woon’, bedacht ze.
Toen ze in de Javastraat aanbelden, stond de jongen stil, 'n eindje verder.
‘Daar staan we, wat wou je nou doen!’ zei Annie in de vestibule.
‘Gut ja, ik weet 't niet, ik moet half zes thuis zijn, ik krijg een standje’, zei Phil
angstig.
‘Ga dan naar huis’.
‘Ik durf niet’.
‘Bespottelijk, die jongen is nou wel weg en anders zal hij je nog niet opeten’.
‘Ja, ik ga dan maar’, besloot Phil, plotseling kordaat.
‘Dag, vertel gauw morgen hoor!’ Annie vond 't een interessant geval, 't speet haar
dat zij niet de uitverkorene was, maar och aan den anderen kant vond ze 't toch ook
maar prettiger.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

Phil stapte de Javastraat in. Zonder op of om te zien liep ze met snelle pasjes
weer terug naar de Zeestraat, toen de Laan van Meerdervoort op. Ze begon alwat
te verademen, dacht 't gevaar geweken, toen ze opeens een schaduw naast de
hare zag komen en tegelijk een stem hoorde: ‘Hier is de wind niet zoo erg, vindt u
wel?’ en de jongen met de fiets stapte naast haar mee.
‘Nee’, zei Phil angstig. Ze kende die
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jongen niet, hoe zou ze van 'm afkomen. Ze wist niet wat ze zeggen moest.
‘'t Is lastig met een muts op, als 't waait! Maar 'n hoed is ook lastig’.
‘Ja’.
‘Een pet is ook niet makkelijk’.
‘Nee’.
‘Vooral op de fiets’.
‘Ja’.
‘Och, eigenlijk, is met wind álles lastig’.
‘Ja’.
De conversatie stokte nu geheel. Zwijgend liepen ze voort. Wat een vreemd geval,
die jongen dacht bepaald dat ze iemand anders was, maar ze durfde niks te zeggen.
Als ze nou maar niet te laat thuis kwam. Ma was altijd woedend als ze niet om half
zes thuis was. Waar bleef die Spiegelstraat toch, hier was de Anna Paulowna pas....
Wat een eind nog....
‘Woont u ver hier vandaan?’ vond de jongen opeens een geschikte vraag.
‘Ja!’ zei Phil eerst gretig, in de hoop dat ie weg zou gaan, als 't nog ver was. ‘Of
e-nee’, weifelde ze toen, bedenkend, dat 't vlakbij was, ‘niet zoo erg’.
‘Waar woont u dan’, vroeg de jongen schuchter, in tweestrijd of dit wel hoorde.
‘Van Speykstraat’.
‘Ver in de van Speykstraat?’ vroeg hij belangstellend.
‘Nee vlak bij de Spiegelstraat’.
‘O, Ik woon in 't Westeinde’, deelde hij mee.
‘O’.
‘Tegenover 't Jan Hendrikstraatje. Ik zie u Donderdags altijd 't Westeinde in komen
om vijf uur’.
‘O ja?’ Dus dan zag hij haar niet voor 'n ander aan.
‘Komt u dan van school?’
‘Nee van cathechisatie’.
‘Maar u is toch op de H.B.S.?’
‘Ja’.
Goddank hier was de Spiegelstraat. Ze zou blij zijn als ze thuis was. 't Leek toch
wel 'n aardige jongen.... Gek liepen ze daar, hij met die fiets.
‘'t Is koud vandaag, vindt u niet?’ Hij wou de dialoog gaande houden.
‘Ja, bij ons brandt de kachel al’. Phil kreeg verlangen naar de eetkamer, waar ze
nu allemaal al zaten en 't licht brandde.. Guur en ongezellig hier op straat.... Daar
was de van Speykstraat, een twee huizen nog.
‘Hier woon ik’, zei Phil als 'n jubelkreet.
‘O woont u hier. Nu, dag juffrouw’.
Phil zei niets, ze kon toch geen ‘meneer’ zeggen? En ze belde aan, zonder naar
haar metgezel verder om te zien.
In de gang gooide ze gauw haar tasch op 't meterkastje, haar muts erboven op,
en trok haar mantel uit. Ze hoorde geklikklak van vorken in de eetkamer.... God nou
waren ze al begonnen.... nou kreeg ze 'n standje....
Haastig stapte ze de eetkamer in:
‘Dàg Ma, dag Pa, dag alle’, dreunde ze den daagschen groet en ging op haar
plaats zitten. Koesterend trok de gezelligheid van de tafel met broers en zusters,
de warmte en 't licht over haar angstige onrust die ze nog van straks op straat
overhad. Toch voelde ze een stilte in de kamer hangen alsof er pas luid gepraat
was; terwijl ze haar servet ontvouwde, keek ze de gezichten rond: Ma, driftig rood
met die saamgeknepen lippen die ze altijd na 'n uitval had, Pa, zwijgend met
hooggetrokken wenkbrauwen, de anderen met ontstemde booze gezichten.... zeker
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weer een of ander gebeurd, ruzie met Pa en Ma.... god, wat zou ze dán een standje
krijgen. O. daar had je 't al:
‘Waar kom je vandaan?’
‘Van cath, ma’. Pa legde worst op haar bord, ze begon ze te snijden.
‘'t Is kwart voor zessen ruim; duurde die cathechisatie zoolang?’
‘Nee Ma, maar....’
‘Dan wou ik wel eens weten waarom je zoo laat thuiskomt’, zei Ma met verheffing
van stem. Pa bediende haar haastig van de groente, zette de jus bij haar bord....
‘Ik kon er niets aan doen Ma, ik....’
‘W a a r ben je naar toe geweest na cathechisatie?’ vroeg Ma onontkomelijk.
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‘Nog even met Annie mee, maar ik....’
‘Nu weet ik al genoeg. Je gaat Woensdag niet naar Annie's partijtje’.
Phil zat stil, ze prikte wat snijboonen aan haar vork. O, afschuwelijk nu ging ze
huilen.... nee ze w o u niet, waar ze allen bij waren! Ma moest 't wéten, ze had er
toch niets aan kunnen doen, 't was onrechtvaardig.... Haar oogen begonnen te
steken van de komende tranen....
‘En eet nu asjeblief gauw, want wij zijn alhaast klaar’.
Phil barstte opeens los:
‘Ma ik kón 't niet helpen.... 't Woei zoo en toen ging m'n muts bijna 't water in en
toen raapte 'n jongen 'm op en toen ben 'k met Annie meegegaan en toen ging die
jongen ook mee. Dat kon ik toch niet helpen’.... Phil's stem zakte weg in 'n huilbui.
‘Wàt zeg je daar’, stoof Ma op. ‘Heeft een jongen je thuisgebracht?’
‘Ja’.... snikte Phil.
Even was het stil.
‘Daar heb je 't gedonder door de glazen’, zei Papa nog en begon te fluiten.
Toen brak 't los.
‘Wel jou ondeugend kind! Dat heet van cathechisatie te komen en loopt straatjes
om met jongens. Dat laat haar moeder maar zitten wachten. En dan nog jokken.
Even met Annie mee.... Enfin, dat achterbaksche heb je van niemand vreemds.’
‘Ma, 't kind is twaalf jaar, bedenk u toch eens’.... suste een der oudere zusters.
‘Twaalf jaar, ja, twaalf jaar. Hoe zal ze dan wel op haar achttiende zijn, als ze nou
al zoo begint.... Daar zit je te wachten, te wachten.... je denkt: ze is op cathechisatie,
op godsdienstonderwijs! Jawel!! Zij loopt straatjes om met jongens, zij doet waar
ze zin in heeft, en moeder mag wachten...’
Phil, eerst van verbazing opgehouden met huilen, begon nu opnieuw. Dat was
nu toch te erg, Ma dacht notabene dat zij voor haar plezier met die jongen had
geloopen!
Wat had zij er aan kunnen doen.... 't was toch al zoo akelig, op straat had ze zoo'n
gevoel van onveiligheid gehad en ze was blij dat ze thuis was, omdat ze daar wel
dat nare gevoel zou kwijtraken.... en nu was Ma boos, dat ze met die jongen had
geloopen.
‘Met jongens loopen’, was altijd de term voor'n geheimzinnige vreeselijke
slechtheid.. Had zij nou met jongens geloopen? en was Ma daarom zoo kwaad?
Maar wat kon je daar aan dan helpen, als dat zoo ging.... ze begreep niet waarom
met jongens loopen dan óok zoo prettig was, want daarom deden ze 't dan toch,
haar zusters vroeger en vriendinnen.... Zij vond 't akelig, ze was dolblij toen ze van
die jongen af was en nou kreeg ze daarvoor 'n standje.... Ma praatte maar door,
wat zei ze toch allemaal.... Was 't tegen haar of tegen Pa?....
‘Kijk me aan!’ gebood Ma opeens. ‘Wie was die jongen. Pas op als je jokt’.
‘Ik weet 't niet, ik weet niet hoe die heet’, huilde Phil.
‘Weet je niet hoe die jongen heet? hoe ken je 'm dan?’
‘Omdat ie m'n muts opraapte en hij woont in 't Westeinde tegenover 't
Jan-Hendrikstraatje zei die en ik von het zoo naar, maar ik kon er niks aan doen, ik
heb zoo hard geloopen als 'k maar kon, omdat 'k thuis wou wezen, omdat ik bang
was voor die jongen en ik kon d'r niks aan doen en nou ben u zoo kwaad.... ooh....’
en Phil's tranen druppelen langs haar klein rood neusje in de snijboonen....
Pa begon weer te fluiten, trok z'n zakdoek uit zijn zak en snoot vervaarlijk zijn
neus.
Phi's oudste zuster zei zachtjes: ‘Ziet u nou wel’, stapte naar Phil toe en begon
haar te knuffelen, Phil huilde nóg harder, snikte van zenuvachtigheid met 'n paar
hooge halen van 'r stemmetje.
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‘Nou, nou, hou nou maar op met huilen’, zei Ma, ‘'k vind het erg raar, maar ik wil
dan wel vertrouwen dat je die jongen niet kende....’
Phil, heelemaal week van al die schrikken
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en van 't huilen, glipte van 'r stoel langs de troostende zus naar Ma toe, nog steeds
huilend en met 't servet 'r oogen afvegend. ‘Ben u dan niet meer boos, 't was toch
al allemaal zoo akelig....’ en weer overstelpte haar tranen 't kleine stemmetje.
‘Nou geef me dan maar 'n zoen, maar voortaan zeg je tegen jongens als die je
muts willen oprapen, dat je 't zelf wel zal doen hoor! En ga nou gauw eten en vertel
dan na 't eten maar eens hoe 't allemaal gebeurde’, zei Ma gekalmeerd.
Phil voelde zich warm en knus in Ma's armen en al 'r verontwaardiging over 't
onrechtvaardige gleed uit haar weg, nu ze zich gekoesterd voelde tegen moeder's
lijf..
Diep ademend ging ze terug naar de snijboonen en pikte hier en daar 'n hapje
van 't bord.... 't eten was koud en Phil's mond nog met 'n naren smaak van 't huilen....
‘'k Heb geen trek Ma’....
‘Voor deze keer mag je 't laten staan. Nelly wil je 's bellen’.
Phil schaamde zich voor Betje over d'r rooie oogen. Ze bukte om 't te verbergen
naar de poes, die onder Pa's stoel zat. Om bij zijn mooi geel lijfje te kunnen komen,
steunde ze haar eene hand op Pa's knie en streelde met haar andere de zachtgladde
poesevacht. Ze voelde Pa's groote hand over haar handje komen en haar vingertjes
een voor een verleggen; onderwijl trommelde Pa's andere hand op tafel een marsch.
‘Wil je asjeblief uitscheiden met dat getrommel!’ zei Ma korzelig.
‘Wil je asjeblief zorgen dat ik wat te eten krijg’, antwoordde Pa in denzelfden toon.
‘De meid is bezig. Ze kan niet tooveren’.
‘Om 7 uur gaat mijn trein, ik heb je gezegd, dat ik om 6 uur gegeten moest hebben.’
‘Gaat u naar Utrecht, Pa?’ onderbrak Phil. ‘Breng u dan weer eens theerandjes
mee, hè ja?’ Ze schurkte haar krulhoofdje langs Pa's schouder en schakelde haar
vingers in Pa's vingers.... ‘Die zijn zoo lekker’.
‘Dat moet dan maar, juweeltje’.
‘Heerlijk, wanneer komt u terug?’
‘Morgenavond, maar dan moet ik weer door naar Leiden’.
‘Jakkes Pa, ben u nou nooit weer es thuis 's avonds’.
‘Nee voorloopig niet’.
‘Asjeblief, wil je eten; anders is 't m i j n schuld als je den trein mist’, zei Ma, de
macaroni schotel aan Pa gevend.
Pa zweeg, keek op z'n horloge, stond op en zei: ‘Dag kinderen’, terwijl hij naar
de deur ging. Vier stemmen antwoordden ‘Dag Pa en bonjour Vader’, en Phil liep
hem achterna: ‘mag ik u in uw jas hijschen Pappie?’ Ze ging op de derde tree van
de trap staan en Pa gaf de jas in haar uitgestoken handen, die even neerbogen van
de zwaarte, en dan de jas hoog optilden. Pa, met z'n rug naar haar toe, grabbelde
met z'n rechterarm naar de mouw, gleed er in, dan de andere arm in de andere
mouw en dan met 'n opduwen van de twee armen hing de jas om Pa's schouders.
‘Knap, juweeltje, geef je lieve vader een zoen’.
‘Denkt u om de theerandjes?’
‘Nou en of’.
‘Dag’.... ‘Dag’.
‘Zet uw kraag op, 't is buiten zoo koud’, riep Phil nog de vestibule in..... ging dan
naar binnen.
‘Loop voortaan niet midden onder 't eten van tafel’, verbood Ma. ‘Geef je bord,
dat ik je macroni kan geven’.
Na het dessert stonden allen op van tafel, en gingen de lichte marmeren gang
door naar de trap. Nelly waschte haar handen aan 't fonteintje beneden en Phil
wachtte tot haar zuster klaar was, onderwijl van haar eene voet op de andere
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huppelend. ‘Hè Nel speel strak even die quatremains met me van Löw, de
makkelijke?’
‘Ik heb geen tijd, ik moet uit’, zei Nelly haastig.
‘O’, zei Phil teleurgesteld stilstaand. Lam nou zat ze den heelen avond alleen,
Ma en
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Greet gingen ook uit. En ze had sommen vanavond.... o daar was weer dat gevoel
van alles, alles naar vinden, de heele wereld koud en leeg.... ze staarde naar 't
kraantje, glimmerend in 't lamplicht, wou dat ze maar weer kon huilen, maar dat kon
ze niet, daarvoor was ze te wée.... Nelly droogde haar handen af en Phil begon haar
eigen handen te wasschen.... gezellig was de gang altijd, zoo licht en wit en vroolijk
met die palmen .... Maar 't leek of nu de gezelligheid ergens achter was.... wat had
ze nog meer behalve sommen, fransche thema's, twee! jakkes en nog fouten
verbeteren van de vorige.... wie speelde daar piano? O Jan, de sonate pathétique....
Nelly ging naar boven; Phil, nu alleen, droogde een voor een haar vingers af,
luisterend naar de muziek.... met een uitzakken van haar rug kwam ze tegen den
muur te leunen, nog steeds vegend met den handdoek over haar vingers luisterde
ze, voelde een rijken weemoed over zich vloeien haar lam en moe in de leden
makend. Hoe ruischten de tonen.... hoe droevig was alles.... Wat was die vage
vreemde wilde droefheid die ze wel wilde uitjammeren.... hoor, hij zong er bij....
Slap klein figuurtje in 't hoekje bij de fontein, de handdoek in haar neerhangende
handen, stond ze daar.... met de oogen strak gericht op den witmarmeren fel
belichten gangsteen onder de lamp.

II.
Toen Phil den volgenden morgen de voordeur uitkwam om naar school te gaan,
zag ze opeens in de Spiegelstraat de jongen van gister fietsen, stapvoets.
Een beklemming sloeg rondom haar borst, weer 't zelfde onveilige gevoel van
gister. Zou ze den anderen kant van de Van Speykstraat gaan en dan door de
Zoutman? Nee, geen tijd, kwart voor negen, 't eerste uur rekenen van Melte en ze
kon maar vier van de tien sommen.... O, daar had je 'm al..
‘Dag juffrouw’, de jongen wipte van z'n fiets, en kwam naast haar loopen. ‘Gaat
u naar school?’
‘Ja’, zei Phil bijna onhoorbaar.
‘Ik heb mijn album meegebracht. Ik heb een fotografietoestel gekregen ziet u en
nou heb ik de kiekjes hierin geplakt. Wilt u ze eens zien?’ en zonder antwoord af te
wachten, sloeg hij 't rood leeren langwerpige album blad op en hield het Phil voor,
onhandig met zijn eene hand, omdat hij de fiets ook moest rijden. Vier kleine zwart
glimmende fototjes waren op 't eerste blad geplakt. Phil onderscheidde n i e t s van
't geen ze voorstelden. ‘Kijk, dat is de Toren, van de Groote kerk en dit is dat
bruggetje bij de Loosduinsche weg en dit is onze winkel.... die laatste is mislukt, 't
is de poes, maar net toen ik aftrok sprong ie weg. Maar onze winkel kan je best
herkennen, vindt u niet?’
‘'k Weet 't niet’, zei Phil.
‘U kent onze winkel toch wel? Tegenover 't Jan Hendrikstraatje, confiseur en
pâtissier, met die lichtblauwe winkelkast’.
‘O ja’, zei Phil vaag. Ze wist heelemaal geen patissier tegenover 't Jan
Hendrikstraatje.
‘Als u straks meegaat even 't Westeinde door, dan zal 'k 'm u laten zien’, beloofde
hij.
‘Gut nee, 'k heb geen tijd, 't is al zoo laat’, zei Phil gejaagd en begon nog harder
te loopen.
De jongen stak 't album weer in de tasch die over z'n fiets hing en zei: ‘Komt u
nooit eens te laat op school?’
‘Ja, zoo dikwijls juist!’ zei Phil.
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‘Nou....’ hij trok de fiets even de stoep op van de Jacob van der Doesstraat.... ‘wat
zou het dan?’
‘Wat wat zou het dan?’ vroeg Phil.
‘Of u nou ook eens te laat komt’.
‘Nee, we hebben sommen 't eerste uur’.
‘Moet u ze nog overschrijven?’ vroeg ie oolijk.
‘Overschrijven!’ zei Phil smadelijk. Ja daar moest je bij Melte mee aankomen. Die
zag alles direct met z'n booroogen.
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‘O schrijft u nooit over?’ begreep ie verkeerd.
Phil - waarom wist ze niet - zei, dat ze 't niet eerlijk vond, om over te schrijven.
Ze vónd 't heelemaal niet oneerlijk, ze deden 't allemáal in andere lessen, dan wâs
't niet oneerlijk. Maar.... ja.... ze wou dat nou eens zeggen.
‘O vindt u 't niet eerlijk. Ja bij ons ook vroeger was ook een jongen die 't niet eerlijk
vond. Maar dat was 'n j o n g e n . De meisjes schreven altijd over. Ken u ze dan
altijd, die sommen?
Weer was er iets, dat Phil bewoog om luchtig te zeggen:
“Meestal wel”. Terwijl ze ze haast nóoit kon.
“U bent zeker erg knap op school?” vroeg de jongen bewonderend. Phil lachte
verlegen even, toch gevleid met zijn bewondering.
“Als u de H.B.S. hebt afgeloopen, wat gaat u dan doen?” informeerde hij.
“Ik weet niet, naar 'n kostschool in Brussel of Godesberg geloof ik”.
“En dan, als u daar geweest ben?” vroeg hij verder.
“Dat weet ik niet. Dan kom ik thuis en dan.... ja dat weet ik niet hoor”, zei ze
wrevelig opeens. Al 7 minuten op 't Piet Hein plein, straks moest ze hollen!
“Zingt u nok?” vroeg hij opeens.
“Of ik zing? Natuurlijk!” zei Phil.
“O”, zei de jongen 't zinnetje, dat hij al van te voren bedacht had “ik ben ervan
o v e r t u i g d dat u een mooie stem heeft”.
Phil begreep niet waarom hij daarvan overtuigd was, maar ze vond 't toch wel
prettig. 't Was een aardige jongen.... Hè wat was 't laat, die heele Prinsestraat nog.
“Hebt u een wond aan uw hand?” vroeg hij, belangstellend ziend naar 'n wit linnen
verbandje om Phil's linkerhand.
“Ja vanmorgen in m'n vinger gesneden”.
“Och! doet het pijn?”
“Nee, heelemaal niet”.
“U is niet kleinzeerig, hoor!” complimenteerde hij.
Phil herinnerde zich, dat Ma vanmorgen haar 'n aanstellerig kind had genoemd,
toen ze vroeg of Ma 'n verbandje om 'r vinger wou doen, 't bloedde zoo. En de lof
van haar metgezel deed haar nu echt goed. Zie je wel, niet kleinzeerig. En die jongen
was toch al veel ouder. Hoe oud zou ie zijn, ze durfde 't niet te vragen, vast wel 15
of 16. Waar zou ie op school zijn? Hé, hoefde hij niet naar school?’
‘Moet u niet naar school?’ ontviel haar voor ze 't wist.
‘Nee, ik ben niet meer op school, al drie jaar ben 'k in 't vak van mijn vader.
Eigenlijk kan ik 's morgens niet uitgaan, ziet u, maar 'k heb gezegd, dat ik nog een
nota moest brengen op de Laan van Meerdervoort, dat 'k het gisteren vergeten had.
Ik hád 't niet vergeten!’ zei hij met 'n knipoogje. Toen opeens, met schrik; ‘O, u jokt
zeker nooit, als u zoo eerlijk ben?’
Phil kreeg een kleur, voelde zich erg onbehaaglijk. Ze wou wéer zeggen, dat ze
nooit jokte. Maar dan jokte ze op 't zelfde oogenblik, bedacht ze.
En stotterend zei ze: ‘Jawel, e.... maar nooit.... nooit expres!’
‘O’, zei de jongen.
Toen ze bij het stadhuis waren, werd hij opeens druk in zijn bewegingen en zei
haastig:
‘Nou moet u eens e v e n 't Westeinde ingaan, om onze winkel te zien. Ik loop
even vooruit, anders ziet mijn vader me. We kunnen 't Jan Hendrikstraatje dan wel
hard loopen, u hebt nog best even tijd’.
Phil wou tegenwerpingen maken, maar hij stapte al vooruit met zijn fiets naar de
Riviervischmarkt, kwam toen weer terug en zei: ‘'t Is schuin tegenover 't Jan Hendrik
straatje, lichtblauwe winkelkast’ en liep weer vooruit.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

Phil volgde. Wat moest ze nou zien aan die winkel?
Ze zocht in 't Westeinde even naar een
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confiseur; ze zag een klein snoepwinkeltje, waar jamfleschjes met lange
pepermuntpijpen, rood en wit gestreept, en reepen veterdrop geëtaleerd waren....
Haastig liep ze toen door naar het Jan Hendrik straatje. Daar begon het warempel
al te spelen, met den laatsten slag ging de bel!
In 't straatje wachtte de jongen. Verontwaardigd viel hij tegen haar uit: ‘Je hebt
heelemaal naar de verkeerde winkel gekeken! 'k Heb er op gelet. Ik zei je immers
'n lichtblauwe winkelkast! Dat andere is 'n s n o e p -winkeltje!’
Phil voelde de wereld van verachting in 't laatste zinnetje op haar neervallen en
ze zweeg ootmoedig. Nog even bedacht ze, dat hij opeens je zei van kwaadheid,
toen veerde weer de angst voor te laat komen in haar op en ze liep door, zenuwachtig
't klokkewijsje volgend: nou dát trararetje nog en dan ging ie slaan.
‘Ik ga nou maar weer naar huis’, zei de jongen nuchter. En toen, vertrouwelijk,
‘m'n vader vindt niet goed dat ik met meisjes loop, ziet u, En 'k moet de pasteitjes
nog paneeren’.
Phil begreep van dit laatste niemendal, maar ze luisterde er ook bijna niet naar.
Bóm, viel de eerste slag - ze hólde. ‘Dag juffrouw’, zei de jongen nog....
Bóm, de tweede slag - de hoek om, hollen hollen.... bóm.... bóm.... goddank, de
deur nog open, langs 't conciergehuisje de tuin in. ‘Walsmit, bel een beetje laat’,
riep ze smeekend tegen den concierge, die, 't horloge in de hand, aan de deur stond.
‘Jawel, jawel, kom liever 'n beetje vroeger’, knorde de oude man. Phil hoorde 't
niet, rende naar de kapstok, rukte haar mantel los. Was 't zeven of acht, ze was de
tel kwijl, bóm.... nu niets meer.... o, die handschoen w o u maar niet los.... daar had
je 't al, de bel....
Phil stampte op den steenen vloer van de breede gang, dan maar m é t die
handschoen naar binnen.
Hijgend, rood en warm, stapte ze de klas in, juist toen de bel ophield.

III.
Om halfeen bij 't uitgaan der school, keek Phil angstig de Laan op, naar rechts, naar
links.... gelukkig.... hij was er niet. Hè.... een pak van haar hart.
Langzaam liep ze naar de Groote Markt.. Vrijdag.... 't was markt. Onder de lessen
had ze al gehoord 't gejoel en geschreeuw: vijf om een dubbeltje, mooie
appelechinen, vijf, vijf, pak maar weg zes.... van de fruit-kraampjes die het dichtste
bij de Laan stonden.... Leuk gezicht die rijen tenten waar de menschen tusschen
door liepen als door straatjes.... al die burgervrouwen, karbiezen en hengselmanden
aan den arm langzaam voortschuivend, op 'r gemak de uitgestalde waren in de
tentjes bekijkend, soms 'n kropsla of 'n stuk kaas in de hand nemend.... kleine
jochies, als vischjes schietend door den menschenstroom, 't geroep en gevent
nabouwend, treiterig, tot ze van een of anderen koopman 'n ‘Donderop’ of 'n
ribbestoot kregen.... soms een mevrouw met een dienstmeisje, die de mand met
inkoopen droeg, achter zich....Veel joden, in goorbruine jassen, smerige hoeden op
'r slordige zwartglimmende haren, spugend telkens op de keien en soms stilstaand
bij een kraam, om met een schorre stem op een of andere koopwaar af te dingen.
De lucht was gevuld met geraas van hotsende karren, geschreeuw van stemmen,
gelach en geruzie, getjingel van draaiorgels en 't weezwaarmoedige dreinen van 'n
harmonica....
Phil, aangetrokken door 't kleurig schouwspel, liep een eindje de markt op, naar
de Prinsengracht.... ‘Geen nóórdewind, geen oostewind, geen wéstewind, geen
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zuide - maar E. de Wind mot je hebbe....’ drong 't zangetje van den uitdrager tot
haar door.. haarkammetjes, een tentje vol.... wat goedkoop, 15 cent een kuifkam....
als ze d'r haar opstak..... prenteboeken, en verbeelje, nou al nieuwjaarskaarten....
daar 't boe-
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kenstalletje.... Zola voor 20 cent..... jammer dat ze naar huis moest..... zoo leuk bij
't stalletje te kijken, uren lang.... zulke gekke menschen zag je er altijd..... Langzaam
liep ze langs de Vlamingstraat de Schoolstraat in..... 't rook er al naar de visch, bah!
vieze lucht! Vrijdags aten ze dikwijls schelvisch, laatst snoek, had Pa gestuurd
gekregen, afschuwelijke visch.... ze kón 't niet eten, en dan was Ma altijd zoo
kwaad..... Ma was eigenlijk altijd e r g e n s kwaad om, je kon je nou geen dag zonder
standje voorstellen, vanmorgen weer om dat verbandje.... Als ze n o u thuis kwam....
- Godja, schrok ze opeens - als ze vertelde dat ze die jongen weer had gesproken,
dan.... wat zou er dan gebeuren.... Zou ze 't maar niet vertellen? maar als Ma 't dan
eens hoorde.... Verbeelje dat die vader van die jongen ze eens had gezien en naar
Ma toeging om 't te vertellen.... nou, die man wist toch niet hoe ze heette.... ja maar
hij kon wel tegen z'n zoon zeggen: ‘Hoe heet dat meisje en waar woont ze’....
Weer sijpelde die onveilige angstigheid in 'r neer - nee ze zou 't maar vertellen
thuis. Pa was er niet, dan was Ma misschien niet zoo uit 'r humeur.... P á had niks
gezegd gister.... hij zei nóoit iets. - Ze had eens een klap van Pa gehad, ze wist niet
meer waarom, en toen was ze heelemaal niet boos op Pa geweest.... gek.... als Ma
'r sloeg, dan was ze dól van woede, dan sloeg ze zichzelf met 'r toegeknepen vuisten
van kwaadaardige machtelooze woede........, dan trapte ze tegen de muur, dan
patste ze zich met 'r vuist op 'r voorhoofd, dan huilde ze, g í e r d e ze van woede,
woede, woede....
Zou Ma 'r nou slaan als ze vertelde van vanmorgen? Laatst had Ma 'r onder 't
eten met 'n lepel op 'r vingers gemept, drie keer, net toen Betje in de kamer was.
Toen was ze naar boven gehold, naar de slaapkamer en had de deur op slot
gedaan.... gutja, hoe had ze gedurfd - toen was ze op 't bed gaan zitten, met 'r
linkerhand stijf om de andere hand, die gloeide en kneep en prikte van de pijn en
ze had niet gehuild.. ze had stil gezeten, heel lang, tot iemand aan de deurknop
rammelde - en Ma's stem zei: ‘Doe onmiddellijk open’. Ze had geen antwoord
gegeven, was stil blijven zitten, lippen op elkaar geklemd. Toen was Ma door de
andere deur, die ze niet op slot had gedaan, opeens binnen gekomen en toen....
was er iets versprongen in 'r hoofd, ze wist niet meer wat ze deed, ze was op Ma
toe gegaan en had 'r gebónkt met 'r vuisten - éven maar, want Ma had 'r direct ónder
en toen - toen - toen had ze gegild, gebruld met een rauwe stem van 't huilen, aldoor
maar terwijl Ma 'r vasthield met de hand op 'r mond.... Ze had die hand, die geháte
hand op 'r mond, gebéten en toen.... o god ja dat was 't ergste - toen had Ma 'r
voorover geduwd in de kit met water, tot ze bijna stikte en Ma d'r weer eruit haalde
- dan begon ze wéer met 'r rauwe stem te krijschen.... en Ma duwde haar wéer in
de kit.
O, o, wat was dat vréeselijk geweest. Ze liep nu bij 't herinneren weer te huilen
en te knarsetanden - háatte. Ma weer bij 't herdenken. Ze voelde de vernedering
weer zóo hevig, dat ze zich schaamde voor de menschen die ze onbewust
voorbijging.....
Een rukwind bij de Toussaintbrug deed haar opeens opzien en weer terugkeeren
tot de omgeving waar ze was. Daar kwam dominée aan, dág dominee.... aardige
man, ze hield wel van hem, maar hij was zoo streng en hij zei altijd van allerlei
dingen, die erg mooi waren, maar natuurlijk niet voor háar, van God en van Liefde
en van bidden en van vroomheid.... en als je je versje niet kende, dan keek hij zoo
akelig, dan was ze 'n beetje bang voor hem. - Annie was nooit bang voor hem, die
stak soms zoo maar d'r vinger op, om wat te vragen. En de jongens, die leerden
nóoit 'r versje.... Laatst moesten ze opzeggen: O, ziet hoe goed, hoe lieflijk 't is, als
zonen van het zelfde huis als broeders samen wonen - en toen had die eene jongen,
hoe heette hij ook weer.... Huygens, die had gezegd:
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‘O zie hoe prettig 't is, om bij mekaar te wonen,
Als honing is 't die neervalt op je hoofd,
Daar woont de Heer, daar wordt hij aangekleed..’
en verder kon hij 't heelemaal niet meer.
Wat was Dominée toen boos geweest! 't Was dan ook wel erg, maar toch ook....
had ze moeten lachen....

IV.
's Middags was Mies van Raat haar komen halen, om naar school te gaan. Phil
vond 't een naar kind, die Mies, zoo dik en ze lachte altijd, maar nu was ze toch
maar blij, dat ze haar was komen halen, want buiten liep die jongen weer op haar
te wachten. En aan de koffie had Ma haar de koop toegezworen, dat ze die jongen
moest zeggen, nóóit meer met haar mee te loopen. Gelukkig was Ma niet erg boos
geweest, er was een vriendin van Ma uit Utrecht over, die had Pa in Utrecht gezien
gisteren en zat aldoor met Ma te fluisteren. Ma had toen gelukkig weinig tijd voor
Phil gehad, en alleen maar gezegd: ‘Pas op, als je nog ééns met die jongen loopt.
Je zegt hem, dat je moeder 't niet wil hebben en daarmee uit’.
Phil vond het maar gelukkig, dat ze 't nu niet hoefde te zeggen, want ze wist niet,
hoe ze de zaak zou aanpakken. Ze durfde niet te zeggen: ‘Ik mag niet meer met u
loopen’, want dan zou hij vast kwaad worden en.... och.... ze wist niet waarom, maar
ze durfde niet.
Toen om vier uur de bel ging, kwam Annie uit B, om Phil te vragen, of ze mee
naar huis ging zoover. Annie ging anders altijd met Mary Tenne, die ook in de
Javastraat woonde, en die Phil niet kon uitstaan, daarom ging ze meestal op haar
eentje. Maar nu was Annie benieuwd naar Phil's wederwaardigheden; 's morgens
was Annie niet op school geweest om een lichte verkoudheid, en ze moest dus nog
alles hooren.
Onderweg deed Phil verslag. Annie vond 't dom, dat Phil 't thuis verteld had - en
nou kon ze niet eens meer met hem loopen? Wat jammer, 't was net zoo éénig,
vreeselijk interessant, bepaald zónde, dat ze 't verteld had.
Phil wou eerst zeggen, dat ze blij zou zijn als ze er af was, maar iets weerhield
haar. Annie zou 't niet eens gelooven misschien. En ze begon weer te bepiekeren,
hoe ze 't tegen die jongen zeggen zou.... hij was er wéer niet. Hè als ie eens niet
meer kwam - dan hoefde ze 't niet te zeggen - heerlijk zou 't zijn.... maar toch ook
- onbeleefd, of nee onbeleefd.... nou ja toch ook niet aardig.
‘Zeg, ik kom vanavond even bij je voor m'n opstel, 'k weet er geen raad mee
gewoon. En zal ik jou dan met algebra helpen? Ik héb ze al gemaakt, vergelijking
met twee onbekenden nogal moeilijk’.
‘O asjeblief, ik snapte er geen steek van vorige week op school’, zei Phil dankbaar.
‘Maar dan moet je mij ook aan m'n opstel helpen. Heb jij 't al? Welk onderwerp
heb je gekozen? Ik vond 't echte lamme, alle vier’.
‘Ik heb 'n regenmiddag gemaakt. 'k Vond ze niks naar, wel prettig’.
‘Hè toe’, smeekte Annie, ‘wees eens héel lief Philletje? Maak jij 't voor me?’
‘Gut Annie, 'k durf niet, laatst zat 'k ook al in doodangst dat Noordema 't zou
merken’.
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‘Toe nou, voor één keer nog, ik moet vooruit werken voor Woensdag anders heb
'k met 't partijtje m'n werk niet af. Hè, toe, je maakt zulke prachtige opstellen’, vleide
Annie.
't Was 'n teer punt bij Phil, haar opstellen. Heerlijk, dat Annie 't zei; zou ze 't
meenen?
‘Nou goed dan’, zei Phil nonchalant, als kon Annie's vleierij haar hoegenaamd
niet schelen. ‘Maar zeg, ik ga terug hoor!’
Ze waren de Anna Paulowna in gegaan

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

258
en de Laan van Meerdervoort op, nu stonden ze bij de Zeestraat.
‘O gomme kijk eens!’ joelde Annie opeens, ‘daar heb je 'm’.
‘Wie?’ vroeg Phil.
‘Je ridder, kijk, in de Zeestraat!’
‘Hè jakkes’, zei Phil. Ze was al zoo blij geweest, dat hij niet kwam.
‘Nou, ik ga weg, zeg’, zei Annie bescheiden.
‘Ben je niet wijs, laat me hier nou niet alleen staan, nee toe nou Annie, nou, dan
ga 'k mee!’
Phil ging mee de Javastraat in, mogelijk had hij haar niet gezien en moest hij
ergens anders heen. Ze keek even om - nee hij was er niet.
‘Hij is weg, Annie, ziezoo, ik ga naar huis. Dus je komt vanavond? Dag’.
‘Dag, tot vanavond’.
Nauwelijks was Annie weg, of daar van den ouden Scheveningschen weg kwam
hij aanfietsen.
Phil voelde dat ze nu al 'n kleur kreeg.
‘Dag juffrouw, bent u nog op tijd gekomen vanmorgen?’ zei hij, van zijn fiets
springend.
Nou moest ze 't zeggen. Hoe zou ze beginnen.... nee 't ging niet. Wacht, vóór ze
aan de Zeestraat was, moest ze zijn begonnen.
‘Mijn vader heeft niets gemerkt vanmorgen’.
Phil zweeg, zou ze zeggen ‘meneer,’.... nee meneer klonk zoo gek, ze zou maar
niets zeggen, alleen, ‘m'n moeder heeft gezegd, dat 't uit moest zijn’, gut nee, dat
was ook zoo mal, en dan dacht hij dat ze thuis zoo onder de plak zat. Zou ze.... gut
ja.... ze zou zeggen, dat ze 't niet netjes vond om met jongens te loopen. Dan merkte
hij, dat ze geen doet je was, dat ze niet zou doen waar ze geen zin in had.
‘'t Waait gelukkig niet meer zoo’, converseerde de jongen.
De Zeestraat was vlakbij. Nu: een, twee.
‘E.... ik wou u eens zeggen.... dat.... e.... u moet me maar niet meer komen halen....
ik.. e.. 'k Ga maar liever alleen’.
‘Wat zegt u?’ vroeg de jongen, die 't blijkbaar niet begreep.
‘Ja, ik.... ze vinden thuis, dat 't niet netjes staat, om met jongens te loopen, ziet
u, maar ik vin 't zelf ook’.
‘O, maar mijn vader wil het ook niet hebben’, zei de jongen, alsof dit dus geen
reden was.
‘Ja, maar ik vin 't zelf ook; ik vin 't niet netjes staan, en als ze 't thuis niet goed
vonden en ik wou 't toch doen, dan dee ik 't ook. Daar zou 'k me niet door laten
beïnfluenceeren.’
Door dit laatste woord - Nelly zei 't altijd en 't klonk zoo chique vond Phil - voelde
ze zich meester van den toestand, opéens. Z i j wou niet meer met hem loopen en
dat z e i ze. Ze kon toch doen wat ze wou?!
‘O vin u 't niet netjes. Maar waarom heb u dan vanmorgen wel met me geloopen?’
‘Och, dat weet 'k niet. Toen dacht ik er niet zoo bij. Ik vind het wel jammer voor
u, maar misschien kan u wel met een ander meisje wandelen’.
Ze stonden op de stoep van de Laan van Meerdervoort. Phil wou, dat hij nu maar
wegging. Maar hij keek haar aan en zei niets. Phil praatte maar door, omdat hij niets
zei en 't anders zoo gek was, als ze geen van beiden spraken.
‘Nou, en als uw vader 't niet hebben wil, moest u misschien ook maar niet meer..
‘'t Kan m i j niet schelen of mijn vader 't niet goed vindt’, zei de jongen opeens.
‘Affijn, dag juffrouw’.
Phil vond, dat hij wel wat plotseling wegging, maar ze was er niet rouwig om. Hè,
hè, dat was afgeloopen, hoor! Zálig, nu kon ze thuis zeggen, dat 't uit was.
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Met haar tasch in de uitgestrekte hand, zwaaide ze in 't rond een paar keer en
ging toen de Laan van Meerdervoort op, langs den blauwen stoeprand, drie stappen
er op,
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drie stappen ernaast tot de de Ruyterstraat, toen deed ze de schotsche pas, dan
ging je zoo gauw vooruit.... haar krullen dansten op haar rug en schouders, de kleine
voetjes wipten op en neer, voor en achter elkaar als twee spelende katjes....
Nu namen lezen op de deuren; dat was zoo leuk, telkens 'n ander woord: Morel,
van Randwijk, Taveraat, ter Loren, Lindo.
Hè, ze had pijn in haar zij, wat langzamer loopen maar. De Spiegelstraat was nu
toch zoo'n nare straat, zoo saai, net of 't er altijd Zondag was - en altijd was 't er
koud en guur. Als ze nou thuis kwam, dan ging ze maar dadelijk 't opstel voor Annie
maken, of zou ze Kindes Nachtgebet nog eens spelen, dat was zoo beeldig. Ze
moest er soms gewoon bij huilen; maar heel anders toch weer dan gisteravond toen
Jan speelde, dat was veel erger, toen had ze maar gewild dat ze dood was. Dat
wou ze zoo dikwijls. Toen Ma haar in de kit met water had geduwd, toen wou ze
dat ze maar gestikt was - lekker! dan had Ma toch wel geschrokken.... en toen ze
vorige winter pleures had, wou ze ook zoo graag doodgaan, dan zouen ze allemaal
wel opeens van haar zijn gaan houden, als ze dood was gegaan. Ze geloofde niet,
dat thuis iemand van haar hield, Nelly was gisteren wel lief geweest, maar die deed
altijd net tegen haar, of ze drie jaar was, zoo flauw en kinderachtig - vorig jaar met
pleures toen was Ma snoezig geweest in 't begin, toen ze twee keer was
flauwgevallen.... later toen ze beter werd, niet meer.... maar toch verlangde ze altijd,
dat Ma haar knuffelde.... en soms, dan had ze... zoo'n raar gevoel... ze wist
heelemaal niet wáarnaar, maar dan verlangde ze vreeselijk ergens naar en dan
voelde ze zich zóo verlaten, dat ze bang ervan werd.
Terwijl ze aanbelde, dacht ze opeens weer aan de theerandjes, die Pa mee zou
brengen. Hè Pa, daar hield ze nou toch zoo van.... maar daar hád ze niets aan, dat
gaf niets. En Pa had altijd ruzie met Ma, zielig.
‘Dag Betje, is Ma thuis’.
‘Nee, ze is de visite wegbrengen naar 't spoor’.
Dan ging ze gauw piano spelen. Hè, ze wou dat zij de Sonate pathétique maar
kon.... die speelde Jan toch zoo prachtig.... In de huiskamer draaide ze de pianokruk
hoog op, even griezelend van 't piepend gekraak.... dan sloeg ze de zwarte
glimmend-gepolitoerde klep om van de piano, zoodat opeens blank en vriendelijk
de toetsenrij te voorschijn kwam.... zou ze de roode schemerlamp aansteken en de
lamp uitdoen?.... ja, dat was knus.... dan voelde je de piano meer alleen van jezelf
en de donkerte in 't overige deel van de kamer was zoo sprookjesachtig.
Nu spelen.... 't boek lag bovenop in 't kastje, slordig zag 't er uit.... vragen of 't
mocht ingebonden worden....
Zich op het even-krakende krukje zettend, ving ze aan te spelen.... de kleine
vingertjes konden een octaafaccoord nog niet grijpen, ze moest de tonen na elkaar
spelen.... Prachtig.... die eerste regel al dadelijk.... zoo goed werd je ervan....
't Kopje met de lange bruine krullen licht gebogen naar 't boek, in aandachtig
lezen der noten, de bruine handjes bewegend over de melkwitte toetsen, zat ze in
den zacht rooden schijn die de lamp goot over haar figuurtje en haar in-luisteren
droevig gezichtje.... in de groote donkere kamer een klein plekje licht. De klanken
zongen zachtjes om haar heen en ze voelde zich veilig bij de vriendelijke piano en
't warme roode schijnsel.... Ze bewoog haar hoofdje mee bij 't gaan van 't rhytme,
't mondje even open, had een smartelijk trekje, de oogen, in actieve aandacht voor
de noten, hadden tevens een weemoedige rust.
Ze speelde, tot ze geroepen werd voor het eten.
Pa was er niet en Jan ook niet. Ze zouden beide na-eten.
Phil, blij dat ze 't vertellen kon, viel dadelijk met de deur in huis:
‘Dag Ma, dag Greet, dag Nell, dag Jacques, Ma, ik heb 't gezegd tegen hem’.
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‘Wat, tegen wie?’
‘Dat ik niet meer met hem mocht loopen’.
‘O, dat is goed, hier, geef de soep eens aan, Nelly.’
Phil voelde een wijde teleurstelling. Ze dacht, dat Ma het flink zon hebben
gevonden, dat ze 't gezegd had. Ze had er zoo over in gezeten....
Ze zat na 't eten in de huiskamer alleen te werken, toen Pa bij haar kwam.
‘Dag Pappertje’. ‘Dag juweeltje. Zit je alleen?’
‘Komt u een beetje bij me zitten?’
‘Nee ik moet weer naar den trein, je lieve vader kon geen theerandjes krijgen in
Utrecht. Jammer hè? Non heb ik een doosje hopjes voor je meegebracht. Is dat ook
goed? Weet je waar 'k ze gekocht heb? In 't Westeinde tegenover 't Jan
Hendrik-straatje!’
Phil begon te lachen. Vóor ze Pa bedankt had, was hij al weer weg. Lieve pap!
hij was er heelemaal niet kwaad om dus! Snoes van een pap!
Hij zei altijd ‘je lieve vader’. ‘Help je lieve vader eens’ of ‘geef je lieve vader een
zoen’. Gut, 't opstel, 't moest af voor Annie kwam....
Toen ze in bed lag, dacht ze opeens eraan, dat die jongen zoo gauw was
weggegaan en zoo'n raar gezicht had getrokken, net of ie huilde.... hij zou er toch
niet bedroefd om zijn geweest? Zou hij van haar hebben g e h o u d e n ? Wat moest
het heerlijk zijn als iemand van je hield.
Pa hield van haar, nou ja maar dat was Pa.
Maar als die jongen van haar had gehouden.... dat zou ook al niet helpen.... want
ze hield niet van hém. Als je later trouwde moest je dan van je man houden? Hoe
kón je dat? Gek, van een ander houden.... waarom vond je dat prettig?
En ze viel in slaap en droomde, dat dominee haar naar den hemel bracht.... dat
was een groote lichtblauwe winkel met groote taarten en bovenop de toonbank zat
de vader van den jongen en zei: ‘Je hoort hier niet, jij moet naar de hel’ en ze werd
naar een reuzenoven gebracht. Daar stond de jongen en stopte haar in de oven.
Ze gilde en riep, dat ze 't niet helpen kon. Ma had gezegd dat 't uit moest zijn. Toen
hoorde ze den jongen hard lachen en zeggen: ‘Ik laat me niet beïnfluenceeren’.
Zoo eindigde Phil's eerste liefdedrama.

Erkentenissen en dwalingen
door Constant van Wessem.
I.
Hebt gij mij goed gedaan, als ik, wankelend voor het leven, in radelooze gedachten
mij wilde ter ruste leggen in den nacht van het einde. Als mijn door tranen verblinde
oogen de sterren, wier doelpunt zij waren, hadden verloren en ik met gebogen hoofd
wachtte om de stormen van het Noodlot te ontvangen, hebt gij naast mij gestaan
en met mij zoo lang gesproken over den glans en de heerlijkheid dier hooge en
onbereikbaar schijnende sterren, dat de duisternis haar klauw van mijn oogen
wegtrok en ik mij voelde als een, die weer ziende was geworden.

II.
Door u heb ik mij kunnen opmaken tot den tocht naar waarheen een donker
voorgevoel mij aandreef. Nachten heb ik, gedurende mijn jonge gevangen is jaren,
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weenend doorgebracht om het onverbreekbare van mijn ketenen, die mij bij iederen
stap door hun slepend geluid waarschuwden, dat ik nog niet vrij was. Toen ik dan
eindelijk mijn voeten niet langer door hun boei
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omkneld voelde, hebben het licht en de zon en de bloemen mijn hoofd en mijn
zinnen met overmoed bevangen en heeft de nieuwe vrijheid mij hoog doen grijpen
naar dingen, welker bestaan ik nauw vermoed had.
Doch deze dingen waren als in phatamorgana: zij toonden zich duidelijk en
verdwenen. Er bleef niets dan mijn verwarde, geprikkelde, ontgoochelde, zieke
gedachten. Zij begonnen zich in elkaar te verwarren, omknelden elkaar, snoerden
zich aan elkaar vast, wonden zich samen: uit deze dooreenmenging van de meest
tegenstrijdige elementen vlamde de razernij op. Al wat er onrijp, dwaas en eerzuchtig
door mij had kunnen uitgedacht worden, gaf er het zijne als brandstof aan.
Toen besefde ik dat ik mij zelve begon te vernielen, ik, die vrij geworden was,
doch deze vrijheid niet had weten te gebruiken!
Het leven zag ik thans voor mij herworden als een last, die spoedig ondragelijk
zou zijn. Ik wilde mij van dit alles verlosseu, en zocht mij te verzoenen met de
gedachte aan den dood.
Doch de balsem van ùw zachte, begrijpende woorden roerde mijn gloeiend,
gekwetst voorhoofd, en zie - deze levens ver twijfeling genas.

III.
Toen kwam de nieuwe levensmoed, de mannelijke.
Ik zag mijn broederen, die rondom streden aan en begreep door hen dat de strijd
en de smart het louteringsvuur zijn voor de groote geesten. Ik sprak tot mijzelve:
Zie naar hen! Rondom ons staan zij, die rijen van reusachtige menschen, die de
Tijd daar als mijlpalen heeft neergeplant. Op hen moet onze blik vallen, indien wij
opzien van onze eigen benepen, broeierige en bij de hunne vergeleken kleine
smartgevoelens, achterom of terzijde. Alleen vóór ons is de weg nog niet afgepaald.
Wij en de onzen zullen ze daar plaatsen, de mijlpalen, onder ons voortgaan.
Deze groote menschen, die ons wankelend zelfvertrouwen stutten, zooals de in
donkeren stormnacht op zee verdwaalde schipper, die reeds gelaten het hoofd
begint te buigen voor het Noodlot, herleeft als voor zijn oogen de vuurtorens hun
bekende lichten weer uitstralen, zij blijven ons aanmoedigen niet te verzaken en
naar hen te zien, die toch in hun tijd ook niets vóór zich hadden dan het ontastbare,
het nog vormlooze: hun ideaal. Zij beschermen en dekken onze ruggen, zij wijzen
naar de weg vooruit waar wíj onze plichten, onze dàden hebben.

IV.
Ik was onder hen, die zoeken naar de vreemde, blauwe bloemen, welke groeien in
den nacht.
Ik zocht met hen, die de nachten liefhebben om de wonderlijke en bedriegelijke
gewassen, welke zij laten opbloeien in de schemering der manestralen en de
weifeling van het afstervende licht.
Ik hoorde naast mijn gebukte hoofd den adem dier begeerende en moeizaam
strompelende lieden, opgestaan van hun leger om als goud zoekenden naar de
bloeisels van het nachtelijk leven te spieden.
Ik hoorde al zoekend en mij voorover buigend den angstigen galop, die allen een
wijle doet opzien van hun naarstig speuren:
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De verdwaalde ruiters rijden door den nacht. Waarheen gaat de weg? vragen zij
elkander en turen naar de einders, die een lichtenden ring rond hen trekken; dan
galoppeeren zij weer verder, doelloos en zonder richting.
Tegen den komst van den morgen laten de vermoeide zoekers hun slappe leden
neer op de aarde; de ruiters verlaten hun paarden en sluimeren in.
En met hen buigen de blauwe bloemen
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zich onder den verbleekenden nacht en liggen gestorven en vergaan in het helle
daglicht.

V.
Op een avond zat ik aan het strand op de duinen.
De zee, het glanzende licht en de wuivende planten vulden de uitgestrekte
gezichtsruimten tusschen mijn oogen en den einder.
Ik zat gehurkt tusschen het stugge helm en mijn handen betastten het warme,
korrelige zand.
Langs mijn ooren gingen de wonderlijke en welluidende geruchten van den
naderenden nacht, en de koele lucht sloeg mijn bezweet gezicht.
Ik was als een rustelooze uit mijn woning gegaan, met naklinkend in mijn hoofd
klanken van muziek en voor mijn gedachten dwarrelend woorden uit de bladzijden
van een boek.
Nergens hadden mijn verlangens bevrediging gevonden, en ik wist niet wat zij
wilden. Nu zat ik hier en verwachtte blijkbaar iets. Ik zag de zee en de rimpels van
het roodgestreepte water en door mijn geest ging daarbij de verwarring van moeielijke
en ordelooze gedachten, die zich tot hoog gestemde denkbeelden wilden verheffen,
de stilte der natuur in zich wilden vergeestelijken en nochtans niet konden. Want
sprakeloos en geen ontroering gevend bleven de golven, het licht en de wolken
voor mij. Ik, die iets van hen scheen te verwachten, ontving niets en bleef de
rustelooze onbevredigde, die de deur der menschenwoningen achter zich had dicht
geworpen om den balsem der stilte te gaan zoeken. En ik wendde ook van hier mijn
gezicht af, gepijnigd, en beschaamd over mij zelve.
En henen trok ik weer, den nacht in, willende ronddoolen in de woeste en dorre,
weinig door menschen betreden zandstreken, tusschen het scherpe kruid en de
distelige gewassen, als een woestijnzoeker. Doch mee trok met mij de sleep van
razendmakende en onbestemde gedachten, die door hun chaos een onverdragelijke
kwelling voor mij werden. Zij bleven mijn gezel in de eenzame streken; want
machteloos was ik mij van hen te bevrijden.

VI.
Ik heb op een avond schandelijk geschimpt op de stakkerds onder de
menschenkinderen, die toch niet uitgebannen mogen worden, omdat de wereld
plaats heeft aangeboden voor den stakkerd en het genie.
Wat ik sprak was bekrompen en wrang, door de zelfgevoelde pijn der armoede.
Ik zeide dan schamper:
Moet ik ù soms noemen met den naam van mensch, gij lieden, wier leven geen
enkelen daad heeft voortgebracht, die slechts het kapitaal, dat door vroegeren
wellicht moeizaam werd tesâamgebracht om voor de menschheid rentegevend te
wezen, verteerden?
Of ù soms, kleinen van geest, wien uw armzalig leventje genoeg was, wien nimmer
de wensch naar ruimeren blik, naar een ruimer gevoel een wijle door de gedachten
schoot?
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Of gij, kleinen van ziel, die wetend dat gij uw gedachten en daden tot zonden
maaktet, toch niet met uw bezoedelde handen afliet van de gouden schatten, in de
begeerte om veel en aanhoudend te willen bezitten, die met de oogen in welbehagen
den stapel der goudstukken mat, om zich als een verdwaasde te verheugen over
deze eerloos verworven sleutels van de poorten der Macht?
Ach, zoo schold ik in mijn pijnlijke verbittering deze onnuttigen. Deze felle woorden
ontsnapten mij in de benauwenis der zorgen, en toen zij uitgesproken waren,
schaamde ik mij over hen. Het was wrange afgunst op hun bezit door mijn ontbering.
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Vergankelijkheid
door J.B. Tielrooy.
Op 'n oud portret, in stil museumzaaltje,
Zag 'k eens Erasmus die - al schrijvend - spiedt
In eigen geest en, met fijn pennehaaltje,
Figuren van gedachte teekent die 't
Zelf blij-verwonderd brein in zich ziet groeien,
Die 't stage peinzen al maar dijen doet....
Tot zij in schoone beelden samenvloeien,
Met koel verstand gekeurd en met den gloed
Der liefde vroom gekweekt....
Een meisje ook, door Vermeer op doek gezet,
Zag 'k staan in uchtendlicht, dat tralierijen
Doortrilt - melk uitgietend die langzaam met
Een blanken straal zich in de kan komt vlijen.
In vorm en kleur is: 't Leven dat zich uit,
Zoo bloeiend en zoo simpel; licht gebogen
Is 't blauw-en-gele lichaam; bijna sluit
Placide liefde voor het werk de oogen
Der frissche jonge vrouw.
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Dat kalme en toch zoo warme, kleurig heden,
Versmolten is zijn lijn, gedoofd zijn gloed....
't Werd schamel, dof, onwezenlijk verleden:
Veel tijen volgden de ebbe van dien vloed!
Die bekers vol van leven - nu verklonken,
Toen onbewust van 't naderend vergaan Ze zijn nu lang geleden uitgedronken,
't Zijn beelden slechts van toen die nog bestaan,
En deze zelf verbleekt.....
O, te vaak was 't me op eens of dood-strak lag
Het jong gelaat dat ik zooeven kuste....
Of 'k leefde in toekomst, nu al 't sterven zag
Van wat nog bloeit.... 'k Vergat soms wel, berustte,
Ging vroolijk voort, sloeg op den tijd geen acht....
Maar als 'k, bewust, mij in Geluk verheugde,
Was weer die wanhoop plotsling daar, en 'k dacht:
Och, alle vorm vervloeit, en alle vreugde
Wordt droefheid, pijn, en rouw.
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Toen voor het laatst....
Door Elize van Kaathoven.
Toen voor het laatst wij je ter ruste brachten,
Liet ik stil nederzinken, je ter zijd,
Mijn lichtste, mijne teederste gedachten
En mijne, je zoo dierbre vroolijkheid,
Dat bij je zouden zijn ten allen tijd
Die dingen, die je lief te wezen plachten;
En toen wij keerden, voelde ik mij bereid
Vreugd-arm te gaan de dagen die mij wachtten.
Doch jij, die waart getreden door het leven
Met 't zacht en vorstelijk gebaar van geven,
Naamt wel mijn liefdegaaf, maar boodt mij meer.
Want komt tot mij je stem, je beeld, dan zingen
Er duizend lieve, lichte, blijde dingen
In mij. Je gaaft mij dieper vreugde weer.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Karel van de Woestijne, Kunst en Geest in Vlaanderen, Bussum, C.A.J.
van Dishoeck, 1911.
Over dit mooie boek - toch al van 1911 - heb ik tot nu toe nog maar heel weinig
gelezen in de nederlandsche tijdschriften. Maar ik heb mij daar niet over verwonderd,
ja 't zou mij verbaasd hebben als 't anders ware geweest, ‘Kunst en Geest in
Vlaanderen’ is een verzameling kritische essays over schilders, beeldhouwers en
dichters. En kritiek op kritiek te leveren, het is een uiterst subtiele, veel talent, kennis
en studietijd vorderende arbeid. Men moet er zich voor hebben ingewerkt, niet alleen
in den geest van den schrijver, wiens werk men wenscht te bespreken, maar ook,
en zelfstandig, in de geesten van al de door hem behandelde kunstenaars. Hetgeen
in dit geval, ik herhaal het, wil zeggen: van schilders, beeldhouwers en dichters.
Wie onzer die zich zoo veelzijdig roemen en zich tevens - want ziedaar een eerste
vereischte bij alle kritiek, maar bij die over kritischen arbeid wel in 't bizonder vermag op te heffen tot een hoogte en een drift van geest gelijkwaardig aan dien
van een Karel van de Woestijne? Ik zeg volstrekt niet dat zulke persoonlijkheden in
Nederland ontbreken, ik beweer alleen dat zij er zeldzaam zijn. En dat ik-voor-mij,
eilacy, in geenen deele voldoen kan aan zulk een veelsoortige verzameling
ontzagwekkende eischen.
Het is er mij bij de aankondiging van dit boek dan ook niet om te doen de kritische
beweringen die het bevat op hunne beurt aan kritiek te onderwerpen. Daartoe zou
al in de eerste plaats mijn vertrouwdheid met hunne onderwerpen veel te gering
blijken. Het zijn zelfs heelemaal niet in de eerste plaats die onderwerpen, welke mij
interesseeren, maar het is Karel van de Woestijne. En hij zelf zou dit standpunt
billijken, hij die schreef, in de inleidende ‘nota’ op zijn bundel - hij schreef het tusschen
haakjes, maar hij schreef het dan toch, en hij had groot gelijk! - ‘want in een boek
is de auteur nog steeds onder het belangrijkste, en het hoort dan ook dat hij zich
toone in volle oprechtheid’. Inderdaad, zoo is het, ‘nog steeds’, en het zal ook
vermoedelijk wel nooit anders worden, welken graad van objectiviteit, of
algemeen-geldigheid, of - om de tegenwoordig meest geliefde uitdrukking te bezigen:
algemeen-menschelijkheid - de kunst van schrijven voortaan nog eens bereiken
moge. Een schrijver moge aan zijne persoonlijkheid werken, haar versterken en
vergrooten, haar verrijken en onder gedurige contrôle stellen - al wat hij schrijft,
goéd schrijft, dat is: oprecht schrijft, zal altijd in de eerste plaats een uiting dier
persoonlijkheid blijven. En Karel van de Woestijne is blijkens al zijn uitingen een
zeer bizondere, een zeer ‘afwijkende’ persoonlijkheid. Zijn stijl - maar is dit eigenlijk
niet een ander woord voor hetzelfde begrip? - zijn stijl is één en al persoonlijkheid,
ten eenenmale onnavolgbaar en, ganschelijk op zichzelf - dus afgezien van alle
onderwerpen en de juistheid zijner beweringen daaromtrent - een beschouwing
overwaard.
Ja, die stijl van Karel van de Woestijne. Hij is niet bemind in Nederland. Men acht
hem gemaniëreerd en precieus, gezochtoneenvoudig, opzettelijk-moeilijk. Maar
gemaniëreerd, dat is gekunsteld, onnatuurlijk, kan hij toch eigenlijk, om te beginnen,
al niet zijn. Dan zou hij zich niet zoo altijd gelijk kunnen blijven. Wie aan zijn
schrijftrant knutselt, doet dat vandaag zoo, morgen zus. Maar Woestijne's stijl is
altijd onmiddellijk herkenbaar, het is z i j n s t i j l , en als die niet eenvoudig is maar
ingewikkeld,
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rijk, kwistig, krullig, dan komt dat doordien Woestijne zelf zoo is; een Vlaming, een
even rijk-zinnelijke als rijk-geestelijke Vlaming, direct afstammend van het geslacht
der Rubensen. Precieus, zeker, maar toch alleen in den goeden zin van: rijk,
kostbaar, met alleen een lichte bijbeteekenis van sierlijkheid, van 18e
eeuwsch-hoofschen, fraai-krulligen zwier, is Woestijne's woord. Groot precieus, niet
klein precieuzig, niet prutsig of boven zijn stand levend, of lorrig opgemaakt en naar
de lamp riekend. Oneenvoudig, moeilijk ook, o ja, wel dikwijls eenige inspanning
vergend - maar is dát zoo erg, wanneer de inspanning ruimschoots wordt beloond?
Men behoeft dan toch niet alles in moede of luie uren te lezen! En moge dan
eenvoud, volgens de oude hollandsche spreuk, het kenmerk der waarheid zijn; wij
voelen allen wel, de diepste en algemeenste waarheden zijn altijd hoogst eenvoudig;
maar er zijn er ook andere - hoe ingewikkeld blijkt niet dikwijls de natuur! Och,
spreekwoorden zijn paradoxen - of bêtises! Schoonheid, die dan toch altijd waarheid
onderstelt - ‘rien n'est beau que le vrai’ - schoonheid is dikwijls verre van eenvoudig!
O, een nederlandsch boek op te slaan en dan te lezen, dadelijk, aan den aanvang
der allereerste bladzijde:
‘Ik kan u niet gedenken, dagen van dadig leven en uren van ernstig genot, o gij
vier volle jaren die ik onderging, daar in den berustigden schoot van Vlaanderen,
bij de gladde Leie, waaruit de ronde rug der weiden groeit naar de bosschen op,
daar roerloos staan de rechte berken; vier jaren onder vrienden die, vertrouwd en
vredig, mieken vredig en blijde het werk; - ik kan u niet gedenken, bemoedigend en
leed-verlaten verblijf van Sint e Martens-Laethem, zonder dat me speelt in de
gedachten, wandelt door de herinneringen, gaat - vreemdelijk en toch
zuiver-onderscheidbaar - langs heropgewekte landschappen, 't beeld van wie heeten
mag, durf ik zeggen, - en gij zult het bevestigen, die hem kent, - den geest dezer
streek, den goeden geest zonder slinke slimheid maar met wijs en oer-landig
verstand, op dezen grond geboren en één, fijn één met dezen grond: Albijn van den
Abeele: subtiele, gelouterde spiegel-ziel van 't wezen en leven dezer gouwe’.
Ziet ge, dat doet deugd! Dat moet ge luidop lezen, en nóg eens en nog ééns! Dat
zingt u in de ooren, dat is een en al welluidendheid en toch zoo krachtig en pittig.
Dat is nu - als ik het zeggen mag, zonder uw moderniteit al te veel te doen schrikken
- zuivere welsprekendheid, voortreflijke rhetorica. Maar o! niet waar? wij zijn zoo
bang geworden voor dat woord, dat scheldwoord bijna! En daarom zijn wij zoo
gansch onrhetorisch, zoo volkomen ‘natuurlijk’.... zoo brokkelig, praterig, en hakkelig
gaan schrijven. De zuivere, de altijd-door-innig-gemeende, altijd-door
diep-geestdriftige welsprekendheid...., maar zie naar Flaubert, den grooten
realist-romanticus! Zijn stijl is zoo rhetorisch als ge maar denken kunt. Maar nooit
leeg, nergens voos. Altijd rijk en vol, als die van Karel van de Woestijne. Of ook
onze Vlaamsche prozaïst de gewoonte heeft zijn volzinnen binnenskamers uit te....
bulken (van ‘gueuler’ sprak altijd Flaubert)?
‘Ik kan u niet gedenken, dagen van dadig leven!....’
Een heerlijkheid is 't te gedenken, dat er toch ook nog zóó geschreven wordt! Ik
weet, er zijn hollandsche auteurs - en van de, in zeker opzicht, eerlijkste, beste
soort! - die op zulk schrijven neerzien als op een kunst van ‘mooie zinnetjes maken’?
Maar ik verzeker hun dat deze schrijftrant - zoo min als hun eigen oprechte gehakkel,
hun zenuwachtige telegramstijl - geenszins ‘gemaakt’ wordt, maar van zelve ontstaat,
groeiende en bloeiende in de zingende ziel van een woordkunstenaar
bij-Gods-genade!
In de korte ‘nota’, die aan van de Woestijne's essays voorafgaat, - en waaruit ik
reeds citeerde - komt ook nog het volgende voor:
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eene verzameling van stukken op onderscheiden tijd geschreven, maar over
kunstenaars die in eenzelfde land hebben geleefd en voor het meerendeel bewust
of onbewust onder zelfden geestesstroom gingen, - dat dit boek, evenzeer door
zijne ontstaansredenen als vanwege den aard der ingevende stof, herhalingen aan
gedachten-ontwikkeling, beschrijving en karakteriseering moest bevatten, was
onvermijdelijk’.
Juist! Ieder die gewoon is te schrijven over kunst, zal het dadelijk beamen, en
hartgrondig: onvermijdelijk zijn herhalingen. Alleen, men kan het, zonder moeite of
opzet, altijd weer ánders zeggen, omdat men het altijd weer uit een andere
geestestournure en stemming zegt. De ‘quintessence’, de vijfmaal overgehaalde
geest, de diepste waarheid van alle kunst is iets zóó eenvoudigs, dat de meest
verschillende artiesten, over hun meest verschillende ‘vakken’ sprekend, toch
eigenlijk altijd weer over hetzelfde spreken. Toch zijn er honderd definities van kunst
mogelijk, die alle even juist zijn. Ook van de Woestijne herhaalt, maar ook hij doet
het altijd weer op andere wijze, en daar hij altijd zegt wat hij inniglijk meent en altijd
geestig is, is hij ook altijd belangrijk en altijd boeiend. Ook hemzelven als iederen
echten kunstenaar verveelt het herhalen nooit. Gelijk de minnaar nooit genoeg
denken kan aan zijne geliefde en droomen van haar aanblik, haar kus - want zijn
mijmering geeft hem de sensatie van haar liefelijke aanwezigheid - zoo kan ook de
kunstenaar nooit genoeg peinzen en droomen - ook hardop peinzen of schrijvend
droomen - van zijn kunst, want dán beseft hij zijn gemeenschap met haar.
Nog even over Woestijne's oneenvoudigheid. Er bestaat een - eveneens zeer
welsprekend! - artikel van August Vermeylen, getiteld ‘Eene Jeugd’, en overgedrukt
in zijn eersten bundel ‘Verzamelde Opstellen’. In dat artikel wordt de jeugd der
litteraturen en andere artiesten en ‘intellectueelen,’ der bentgenooten van 1890, van
het tijdschrift ‘Van Nu en Straks’ beschreven. Tot deze jeugd behoorde ook Karel
van de Woestijne. Vermeylen schetst de bezwaarlijkheid dezer jeugd, ten prooi aan
de laat-19e eeuwsche, van alle kanten aandruischende geestesstroomingen - in
het politieke, in het maatschappelijke, in het artistieke. Ook Woestijne nu geeft zijne
beschrijving van dezen zelfden tijd - het is in een artikel over Emile Verhaeren - en
hij doet het met nog sterker innigheid, nog sterker beperking ook tot de plaats, tot
het land van zijn - en Verhaerens - geboorte.
‘Vlaenderen, smeltkroes waar de dubbele stroom van twee onderscheiden
beschavingen in zijne antinomische bestand-deelen woelt en kookt; krijt waar, in
de onvaste, ontredderde geesten, de botsing schramt en kneust, niet alleen tusschen
essentieel wezen en opgelegde geestes-vorming, maar tusschen de bronzen
voorhoofden van twee tegen-strijdige levensopvattingen, van twee vijandige denken voel-wijzen; het wankele en achterlijke, vooruitwillende en achterdochtelijke
Vlaanderen had zijne kinderen nooit zoozeer als op het einde der 19e eeuw
hartstochtelijk en onzeker, aarzelend en geestdriftig gekend.
‘Niet zoozeer de generatie van Verhaeren zelf - zij teerde op de verworven rust
van eene gezette en degenereerende bourgeoisie - maar de daarop-volgende, waar
hij zich geestelijk meer rechtstreeksch bij aansluit, zag een jeugd van
onrustig-ziedende breinen. Nooit had de onbestendigheid der karakters evenzeer
naar vastheid gedorst, naar vliedende waarheid gehongerd. Voor een tijd, voor een
maatschappij, die hun wrak voorkwam, stonden ze met den wanhoop van de
onmogelijke oprechtheid in hun denken en voelen. Geen enkele gedachte, of zij
droegen er zelf het schaduw-beeld van in zich; geen gevoel, of het spotte in zich-zelf
over de gedeeltelijke logen die het in zich voerde. En met zulk schamper bewustzijn
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brandde in en buiten de geesten: het hervormen der maatschappij, het
anders-moetenworden van wezen en uitzicht der wereld. - Zij, die sterk waren,
bedrogen zich-zelf en smeedden zich een blinden wil, schudden van zich af de
wrange wellust der aarzeling; zij vergaten zichzelf voor 't gekozen doel, en, leugen
om leugen, lieten ze de zorg om eigen persoonlijkheid vervloeien in den stroom van
breedere en, scheen het hun, gezondere utopieën. Bewust van hun varen naar
eene onbestaande Atlantis, doodden zij zelfbeschouwing in de hardnekkigheid van
een levenwekkenden strijd. Zij werden werkdadige socialisten; zij werden theoretici
van een halsstarrig-sloopend anarchisme dat zelfs hunne dierbaarste herinneringen
en gevoelend ontzag noch spaarde. - Anderen zochten sociaal verweer tegen een
staat-van-zaken waartegen zij hun weifelen onmachtig wisten, zochten een bittere
gerustheid in 't oude Mέμνησο ἀπιστεῖν, in het ‘zorg er voor, wantrouwend te zijn’
der Grieken, en slaagden erin, onder een goed-geoefenden moreelen argwaan de
schrijnende snikken van hun innige menschelijkheid te dooven.
‘En zij werden allicht de dorre toeschouwers van een leven, waarvan de zeer
bewuste rotheid, het vervloeien van alle energieën, hun een objectief-gehouden
vermaak was verworden. Weldra liet hun cynisme hun toe, met kouden blik en niet
zonden welbehagen, hun eigen zwakheid, hun eigen onvermogen, hun eigen veege
geestdrift in de oogen te zien; zij konden worden oprecht tegenover zich-zelf, en 't
was hun verdedigings-middel tegenover eigen wondbare plaatsen. Hunne ijzige
weelde was, prat te zijn op hunne eigen armoede.... Maar ten koste weer van welke
logen, ten koste weêr van welk een lijden deze overwinnende onaanroerbaarheid;
en, in den grond, welke ellende van zelf-afstompende zenuwen, welk verdoemen
van eigen sensibiliteit; en zelfs waar zulke hondschheid niet was dan hyperaesthesie
van zelf-eerbied: welke nuttelooze, welke pijnlijke heldhaftigheid.... Anderen nog,
en zij waren het talrijkst onder dezen die zich der kunst dachten te moeten wijden,
vonden in 't onbereikbaar geweten doel van sociale ombuiteling het voorwendsel
dat hen leidde tot oefening van de eigen dubbelzinnige vraag, die was hun arme
menschelijkheid. Zij gingen schuil in den ivoren toren van hunne snikkende
afgetrokkenheid; hun levens-bangheid zag het leven door de bedompte ruiten hunner
“serres chaudes”. Elke drift werd hun de onafwendbare aanleiding tot napluizen en
uit vezelen van drijfveer en gevolgen; elk verlangen, de smartelijke herinnering aan
de steriele asch van vroeger genot. Mystici zonder geloof, onmachtige sensuëelen,
deden ze niets, of hun eigen gebaar verweet hun zijne ijdelheid; elke daad stelde
haar-zelf om den uitslag op voorhand te leur; elke poging vond bij den eersten stap
een ontgoochelden glimlach op haren weg; hunne verwoedheid kende geen
hardnekkigen drang naar leven, of hij wist in zich te voeren de onvermijdelijke
spotternij eener dood....
Aldus, moedwillige misleiden van een ideaal dat ze wisten onbereikbaar;
schampere schouwers op een miserie die ze wisten de hunne; pijnlijke wroeters
naar een schat die ze wisten onbestaand, zoo had eene zieke maatschappij gekweekt
deze ziekten. Een gansche jeugd had, van een tijd die, “out of joint”, alle evenwicht
had verloren, erger gebrek aan evenwichtige gezondheid geërfd. De leugen der
maatschappelijke verhoudingen had de leugen der karakters onoverkomelijk
gemaakt. Kwam er een die zei: “ik wal”, zijn voorhoofd stootte tegen de harde muren
van voor-oordeel en opgelegd wan-begrip, terwijl onder zijne voeten de onvruchtbare
dor-laag van list en leugen, van leelijkheid en laagheid aan 't bewegen en woelen
ging. En wilde hij recht blijven, hij had te kieken onder de drievoudige houding: de
leugen te leiden, om de leugen te spotten, de leugen in eigen leêgheid te
ontvluchten....’
Enzoovoort!

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

Is het wonder, lezer, dat een schrijver, die

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

270
als stadsche jongeman zulk een tijd heeft medege....leden, van een minder
eenvoudiger ‘stijl’ wordt, van een minder naïeve wereldverklaring, als b.v. een Stijn
Streuvels, die in die jaren gezapig te bakken stond of een Guido Gezelle, die ouder
en zooveel vromer, van al dat bitter lijden der met twijfel en wanhoop geslagen niet
wist?
H.R.

P.H. van Moerkerken Jr., De Dans des Levens, Amsterdam, P.N. van
Kampen & Zoon (het jaartal ontbreekt).
Ook dit is een bundeltje, echter geen vertoogen bevattend maar verhalen, zeven
verhalen.... en een beschrijvinkje van, een verhandelingetje over, ‘de Grotten der
Lozère’.
En ook de heer Van Moerkerken blijkt niet te behooren tot de schrijvers die,
uitsluitend hechtende aan de onmiddellijke expressie hunner felst-zenuwspannende
onroerings-en fijnst-sensitievegedachtenmomenten, daaraan alle andere litteraire
zorgen opofferen. Ook hij schrijft, uit de rustige bezonkenheid van zijn zieleleven zijn gemoeds- en gedachteleven - in kalme, met een helder hoofd gestelde volzinnen.
Eenvoudiger, soberder - armer tevens - dan Karel van de Woestijne, tracht hij toch
ook naar een zuivere, bedachtzame, rustig-bewuste welsprekendheid.... Hier houdt
de gelijkenis op, althans met Woestijne's kritische essays, want de toon van lyrische
kritiek is niet dan oppervlakkig met den epischen, den verhaaltoon te vergelijken.
Doch ook een vollediger nevens elkaar stellen van de schrijversfiguren Karel van
de Woestijne en P.H. van Moerkerken Jr. zou tot onbillijkheden leiden. Iedere kunst
wil naar eigen maatstaf beoordeeld zijn. Van de Woestijne is een groot en
machtig-geïnspireerd dichter en prozaïst, Van Moerkerken een zuiver en fijnzinnig
kunstenaar, die zich met ruime en scherpe intelligentie zekere bedoelingen stelt en
deze in rustigen en zeer sympathieken eenvoud tracht te bereiken.
Het eerste dezer verhalen, ‘De Dans des Levens’ zelf, vind ik meer juist gevoeld
en fijn bedacht, meer wijs en edel van zin, meer plausibel en stichtelijk van
levensopvatting, dan - als kunst - m o o i . Mooiheid onderstelt glans, straling, dit
verhaal is te mat om mooi te mogen heeten. Hoogstens kan ik toegeven dat er
mooie stukjes in zijn. Het ten volle doen bezinken van onze ontroeringen, ons gevoel
- wij weten het eigenlijk allen wel - heeft een groot gevaar. Te weten: dat van de,
verstarring, verstijving, verdorring. Het kan soms juist éven te laat zijn, als men zich
neerzet om te schrijven, vooral wanneer men dan wat moe is, nog niet moe van
geest misschien, maar moe van menschelijkheid. Ik houd veel van voorname rust;
ook een bedaarde, harmonische vrouw kan verleidelijk zijn; maar tusschen het
bedaarde en het.... saaie, il n'y a qu'un pas. En het is die ‘pas’ waarvoor het wel
zeer moeilijk is zich te bewaren bij werk als dit van P.H. van Moerkerken Jr.
Dit werk doet denken aan sommige gedistingeerde prozastukken uit het, overigens
niet om zijn distinctie beroemde, tijdperk 1860-'85. Het herinnert aan Vosmaer, door
zijn bezonnenheid, zijn kalmen schoonheidszin. Het doet ook wel eens aan Van
Schendel denken, en dit bewijst dat er toch moderniteit in schuilt, want Van Schendel
is zeer modern. Maar het mist de zoete streeling, de geheimzinnige betoovering
van Van Schendels verhaalstijl, het is misschien oprechter, maar het is valer.
Daartegenover heeft het een voordeel, boven Vosmaer, boven Van Schendel ook.
Het is - niét in ‘De Dans des Levens’, maar in die volgende verhaaltjes, in
‘Psammetichus Filologus’, in ‘Het Diogenes-ideaal’ vooral - g e e s t i g . Ziedaar
tevens de eigenschap waarvan deze auteur zichzelf nog niet voldoende bewust
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schijnt te zijn. Hij geeft er nog te weinig om, hij toomt zijn geest in, hij trekt, wanneer
hij gaat schrijven, nog te vaak een plechtig pakje aan en geeft zich niet zooals hij
is: even fijn geestig, satyrisch soms, en ook wel humoristisch, als fijn gevoelig en
begeerig
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naar het zuiver schoone. De heer van Moerkerken behoeft, geloof ik, maar wat los
te komen, wat dieper en voller zichzelf te worden in zijn werk, om zijn lezers een
groote en zuivere bevrediging te bezorgen en zichzelf een plaats onder onze beste
prozaïsten.
H.R.

H.C. Buurman, Bohémien-woning, Rotterdam, W.L. en J. Brusse, 1912.
De heer Buurman is niét juist iemand die in de eerste plaats naar innerlijke rust en
harmonie, naar een stijl, naar de zuivere welsprekendheid streeft. Doch evenmin is
hij er voor alles op uit, de uiterste versprietingen van zijne zenuw- en gevoelsleven,
hetzij door een haarfijn opmerkend verhaal van anderen, hetzij meer direct in
beschrijvingen tot expressie te brengen. Men zou kunnen meenen dat hij aan beide
geestesrichtingen nog niet toe is. Hij begint pas en staat eigenlijk nog vrij
naïef-verwonderd, een beetje boersch, tegenover het leven - hoezeer juist een
opmerking als deze hem verwonderen moge en hij overtuigd zij het leven in zijn zak
te hebben en er al ietwat vermoeid van te zijn. Het leven dat hij inderdaad in zijn
zak heeft is het hollandsche bohémienleven - indien er zoo iets gezegd kan worden
te bestaan. Het hollandsche bohémienleven!.... Och arm, zeggen de boeren in
Brabant, en ze trekken een meelijdend gezicht. Inderdaad, armoede, armelijkheid,
schamelheid, is wel het eerste kenmerk van het leven der hollandsche kleine
acteurtjes en actricetjes, schrijvertjes en andere vagabondeerende artiestjes, die
geen ‘vak’ geleerd hebben. Zij wonen op kamers in de Pijp - te Amsterdam; in andere
hollandsche steden ontbreekt het bohémien-bestaan wel volkomen, meen ik - of in
pensions zooals deze bohemien-woning, zij leven.... och, eigenlijk meerendeels op
‘de keien’ of in kleine cafétjes, zij scharrelen wat onder elkaar, trouwen ook soms
onder elkaar, en hebben heel groote smarten, heel diepe teleurstellingen, maar
vooral veel platte, sleurige ellende, waar maar bizonder weinig echte blijdschap
tegenover staat en bijna in 't geheel geen groote vreugde. De orgie, de bandeloosheid
is hun onbekend. Om van het geluk in dit verband nu maar niet te spreken.
Bohémien-leven bestaat in Parijs en andere groote steden, hoofdsteden van
groote landen met groote mogelijkheden. Daar heeft ook een klein artiestje, als hij
tenminste eenig bruikbaar talent of, bij zijn droomen, ook wat handigheid bezit, soms
wel eens plotseling een groote buitenkans, goudstukken, waarvan hij aan de fuif
kan gaan, zijn kameraden en zijn vriendinnetjes onthalen, tot het op is! Dáar is ook
een klein orgietje nog geen zeldzaamheid - al leven wij nu eenmaal, over 't algemeen,
in de nadagen van het uitbundig plezier, dat verschrompeld is, tegelijk met de
romantiek, ja al stikken wij tegenwoordig, de wereld over, in ernstig besef, sociaal
gevoel en.... burgerlijkheid. Toch....!
Maar in Holland, in Amsterdam.... och arm!....
Zoo ongeveer heeft ook H.C. Buurman het gevoeld en van dit gevoel een zuiver
en goed, een lief en soms wel even mooi, een voor alles waar een waarschuwend
boekje gemaakt.
Ik heb er natuurlijk wel aanmerkingen op. De heer Buurman zelf heeft wel trekjes
van een échten bohémien, ook het romantische, en het sentimenteele trekje. Zijn
Willy - arm, lief kind! - wordt soms ál te dichterlijk, te ‘welsprekend’. Maar dat hoort
er toch eigenlijk zoo bij niet waar? In een Amsterdamsche straat, als waar deze
bohémien-woning stond, behoort iederen laten namiddag, als het licht wegkrimpt
en de vale schaduwen vallen, een jongen op een occarina te komen spelen, zuivere,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

smeltende tonen, waar dan al de bewoners van het pension diep verteederd naar
luisteren - om straks aan tafel weer een beetje te gaan zitten kibbelen en gniffelen,
en daarna in den avond, ieder voor zich, naar wat heimelijke koestering te hunkeren
en te tasten.
H.R.
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Tentoonstelling Louis Raemaekers bij Frans Buffa & Zonen.
In zeer korten tijd is in Holland een caricatuurkunst ontstaan en tot bloei gekomen.
Al de jaren dat in de omringende landen spotprentteekenaars van talent, humor en
temperament de politieke en sociale critiek dienden, elk op hunne wijze, de geheele
negentiende eeuw door tot ongeveer 1880, kwam hier nauwelijks en dan zeer
sporadisch in deze iets dat geest vertoonde of dat kunst was.
Aan Braakensiek blijft de verdienste, het eerst zooal geen eigenlijke caricatuur,
dan toch een aan het openbare leven gewijde genre-kunst geleverd te hebben, die
uiting gaf aan de critische gedachte, Voortgekomen uit de aanschouwingssfeer van
Bakker-Korff en Bles, verwant anderzijds aan den Engelschman Termiel, was en
bleef hij de illustrator, en wel de illustrator naar ouden trant, die schikt, volgens
eenigermate academische opvattingen, een tafreel, dat een vertelling schijnt te
verduidelijken. Nimmer was zijn teekening op zich zelf een bon-mot, maar zij was
- daar waar hij zich het zuiverst gaf - een gemeenzaamsoms zelfs een intiem-making
van een situatie.
Evenals Braakensiek wijlde ook de verrukkelijke Jan Holswilder, die spoedig na
het debuut van den ander een schitterende, helaas kortstondige verschijning maakte,
ganschelijk buiten het teeken der paginaverciering, waarin de Hollandsche caricatuur
sedert is komen te staan. Hij, een der begaafdste lithografen die ooit den steen naar
hun wil dwongen, was in zijn edelst werk heel en al de teekenaar met de gelukkige
hand, wien de rake tref een spel is en wien de picturale voordracht aangeboren
schijnt - hij is de teekenaar van de ruimte en van het conflict, zijn nerveuze zwier
vraagt vrijdom, speling allerwege. Denk u zijn onbeteugelden geuzentrant geperst
tusschen letterkolommen - maar hij had het niet gedoogd, het niet overleefd! In
Uilenspiegel als in De Lantaarn, in boekdruk als in litho is hij de schilder in zwart en
wit, die de drukinkt prest voor zijn picturale karakteristiek. Met Bauer en zijn
gratievol-geestige ‘Kroniek’ prenten scheen al evenmin een werkwijze voorbereid,
die in haren aard zich tot de journalistiek voegen zou.
Gansch buiten deze voorbeelden om, en zeer stellig gewonnen uit studie van
buitenlandsch werk (Simplicissimus vooral) kwam Hahn's stoere kunst den eigenlijken
weg banen, die de journalistieke prent in onzen tijd heeft te gaan.
Expressieve, somtijds zelfs dramatisch werkende vlakverdeeling, ziehier wat Hahn
zich schiep met behulp van, en somtijds met welberekend zondigen tegen, beginselen
van evenwichtige vlakverdeeling die de decoratieve kunstenaar huldigt.
Even als Hahn een terecht niet bijzonder opgemerkt decorateur was, kende men
Raemaekers als een niet zeer op den voorgrond tredend illustrator; het is hoogst
merkwaardig hoc beiden mede door de journalistiek gemaakt werden tot wat zij zijn.
Louis Raemaekers stond er nog anders voor, niet als de ander kreeg hij een
blaadje met glad papier tot zijn beschikking, het was de courant zelf, het dagblad
met zijn slap papier en zijn onregelmatigen druk die hij te verderen, en, eenigermate
in te leiden kreeg. Niet de kern van de verschijning moest zijn teekening zijn, maar
de vlag. Niet het zwaartepunt, maar een afwerking.
Voortreffelijk heeft Raemaekers deze taak bestaan, deze taak, die vooral dit vaak
allermoeilijkste eischt: opoffering, beperking.
Meer dan de teekenaar van den Notenkraker moest hij verloochenen, in de eerste
plaats natuurlijk alle picturale effecten, dan alle nuance, maar vooral, behaagzucht.
De behaagzucht, juist wat de burgerlijke appreciatie het ‘artistieke’ noemt. Nu zijn
er menschen, wien zekere mate van behaag-
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zucht wel staat, en er is een teekentrant, wien zekere maniertjes wel afgaan, maar
aan den teekenaar Raemaekers en aan dit zijn emplooi heeft de noodzaak van
bondig en op den man af te zijn, niets dan goed gedaan.
Op den technischen kant schijnt het mij onnoodig diep in te gaan. Mij komt zijn
trant voor, als een gelukkig compromis tusschen lijnteekening en verdeeling in lichte
en donkere vlakken. Het is noch de navolging van Hahn's massawerking, waarin
het geheel van het zwart tegen het geheel van het wit een bepaalde expressie geeft,
die hoogstens ondersteund en verrijkt wordt door een grijs, noch een voortzetting
van de schetsmatige methode, door Forain en Abel Faivre in de Figaro gebezigd.
Raemaekers is de lijnteekenaar, die de getinte en vollezwarte plans en het ornament
slechts gebruikt ter verduidelijking en verlevendiging. Is hij minder monumentaal,
van een minder zwaar geklonken grooten stijl dan Hahn, hij is vlotter, veelzijdiger,
meer journalist.
Toen Raemaekers er voor eenigen tijd toe overging, meerdere, platen in de week
te leveren, keek menig bewonderaar van zijn opmerkelijk talent bedenkelijk. Hij zal
nu te veel gaan maken, zei men. Maar het is gebleken dat deze verandering goed
was ingezien. Raemaekers heeft niets van den

‘DE BAKKERSWET-HULDE’.

gelegenheidsbijdrager, van den ‘lossen werkman’ in zich. Hij heeft die verachting,
dunkt mij, voor ijdele breedsprakigheid en die volslagen onverschilligheid voor het
gelijkkrijgen, die den goeden journalist kenmerkt. Hij heeft de gevatheid, die de stof
ontdekt, het feilloos inzicht dat het onderwerp kiest, en het wakker vernuft dat
reageert en den vorm schept.
Zijn beelden zijn verscheiden, populair en treffend. Hij weet alles te pressen in
den dienst van zijn beeldspraak, zijne variaties zijn vele en velerlei, zijn allegorie
verrijkt zich met den dag. Geen Hollandsch teekenaar - en slechts een zeer enkel
buitenlandsch - heeft een arsenaal, als het zijne voorzien. Zoo vindingrijk als hij is
in het bedenken van kleurige harceeringen, karakteristieke vlakvulingen en effectvolle
achtergronden, zoo vernuftig is hij in het treffen van den metaphoor die zijn critiek
inkleedt.
Op de tentoonstelling bij Buffa zag men de teekeningen aangekleurd, hetgeen
soms zeer goed, soms minder gelukkig werkte, ik wil mij houden aan den teekenaar
die men uit de courant kent; slechts wil ik nog even van eenige uitmuntende koppen
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spreken, die ook op de St. Lucas tentoonstelling te zien waren. Het meest troffen
mij daaronder die van het kamerlid Lieftinck als Falstaff, één jolige, goed-ronde
grap, en die

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

274
van Borgesius als clown, één oolijk knipoogje. Zeer weinig chargeerend heeft de
teekenaar hier bijna simpellijk door de aankleeding van zijn koppen iets alleraardigst
aan karakteristiek gegeven. Feller van typeering, maar eveneens meesterlijk zijn
de Heemskerk- en Troelstra-koppen, de laatste als duivelmasker en als kerstpudding
zijn prachtige vondsten.
Zal ik nog meer gaan opnoemen? De heer Duymaer van Twist, klein Duimpje die
den reus Kuyper zijn zevenmijlslaarzen ontsteelt, Pietje van Kattenburg en zijn
geharnaste familie, de heeren Röell en Zadok van den Bergh als Robert en Bertram,
de bookmakers, het zijn alle zeer geslaagde, gulvroolijke bedenksels.

‘KATTENBURG’. VROUW IK GA SLAPEN, ALS IK DOODGESCHOTEN WORD.... ZORG JE GOED VOOR
PIETJE?

Naast de typeering is het vooral de sobere, maar somtijds zeer fraaie opsmuk
van zijn prenten, waardoor Raemaekers uitmunt; hij bestaat in het geestig
exploiteeren van details als een revolver, laarzen, costuums, een schip.... De
voortreffelijk ‘zugespitzte’ onderschriften van den teekenaar zelf doen de rest.
Ik noemde zoo straks Raemaekers' kunst journalistiek, en inderdaad, men zon
tegen haar dezelfde bedenkingen kunnen inbrengen als tegen sommige talentvolle
recensies. Maar daarvoor zou men aan deze recensies denzelfden maatstaf moeten
aanleggen als een roman of tooneelstuk, en Raemaekers bekijken als gaf hij geen
nuchtere commentaren van topics, maar stemmingskunst of drama. Dit ware hem....
zijn deugden voor de voeten werpen.
Even onjuist zou het zijn, van Raemaekers in zijn emplooi de subtiele ironie te
eischen, de stille aanduiding, het luchtig ternauwernood, van den hoogsten humor,
die het spreekwoordelijke halve woord beduidt, dat alleen voor den enkelen goeden
verstaander genoeg is.
Ik voor mij, die - laat ik het hier even mogen releveeren - de eerste was om Hahm
in het openbaar te waardeeren, wensch dezen anderen grooten caricaturist van ons
land en onzen tijd geluk met zijn vaste hand, zijn kloek vernuft en zijn openhartige
scherts. En ons allen met zijn populariteit die ons toont, dat men goddank in het
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land van Jan Steen nog niet behoeft af te dalen tot bittertafelglossen om de lachers
op zijn hand te hebben.
C.V.
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HOUTSNEDE, PONTE DELLA PIETRA DE VERONA

W.O.J. Nieuwenkamp in het Stedelijk Museum
Tegelijk met de vereeniging tot bev. der grafische kunst, vroeg W.O.J. Nieuwenkamp
in het Stedelijk Museum onze aandacht voor zijn grafisch oeuvre, voor zijn etsen,
houtsneden en de illustraties zijner boeken. Het was wel geen compleet overzicht
van zijn zoo omvangrijk werk, maar toch voldoende om er zijn capaciteiten naar te
kunnen afmeten, om ons een oordeel zelfs te kunnen vormen van wat Nieuwenkamp
ons mogelijk nog zou kunnen geven. Men acht dit waarschijnlijk wat bout gesproken
bij beschouwing van het werk van een even 40 jarigen kunstenaar, maar er zijn
talenten die in gestadige ontwikkeling heen wij zen naar wat zij ten slotte bereiken
kunnen. Zoo ook heeft Nieuwenkamp in zijn werk niet de eigenschappen die iets
geheel anders van hem zouden kunnen doen verwachten dan wat hij ons tot heden
gegeven heeft. Hij zal om nader uit te drukken, geen buitensporigheden gaan doen,
zal geen cubist, futurist, symbolist of wat ook gaan worden, dochsteady aan
doorwerken, zijn talenten meer en meer cultiveeren en zijn werk in eigen lijn
vervolmaken.
Hij is grafisch kunstenaar met hart en nieren, hij etst en snijdt niet in hout als
verpoozing van anderen arbeid; maar omdat hij meer voelt voor de teekening, voor
de tegenstelling van zwart en wit, dan voor stemming en atmosfeer. Ik weet niet of
hij ooit schilderijen gemaakt heeft, ik zag ze nimmer, maar mocht het zoo zijn, ik
twijfel er geen oogenblik aan of het zouden teekeningen in verf zijn, zóó is hij door
en door de man van de lijn.
Wat daarbij zijn werk kenmerkt en eenigermate beheerscht is, wat men
tegenwoordig het ambachtelijke pleegt te noemen. Zijn houtsneden dragen de eigen-
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ETS. KWAKELBRUG TE EDAM.

aardigheden van het bewerken, bij voorkeur maakt hij zijn half-tinten, zijn tweede
plans, n i e t door lijnen naast elkaar te laten staan, maar door in de donkere partij
lichtere groeven te steken. Het is eenvoudiger zoo men wil, en.... meer wat des
houtsnijdens is. Trouwens hij zoekt hiervoor en ook voor zijn boekversieringen, wij
wezen er reeds vroeger op bij een bespreking van de landkaarten in zijn Baliuitgave,
met eenige voorliefde bij zijn geestelijke voorvaderen, bij de houtsnijders en
boekverluchters der zestiende en zeventiende eeuw.
Toch is zijn werk niet quasi-naïef, noch gewild onbeholpen, is er niet naar getracht
het effect van een oude prent te bereiken, daarvoor is Nieuwenkamp te veel een
man van dezen tijd; maar zijn waardeering voor vroegere boekversiering en wijze
van illustratie, zij hebben tot zijn vorming, tot zijn opvatting, zeer veel bijgedragen,
terwijl ook de meer juiste, zuiverder bearbeiding van het materiaal van invloed
geweest is.
Als nog een factor die ontegenzeggelijk in zijn werk naspeurbaar is, noemen wij
zijn decoratieven aanleg. Hij voelt voor ornament, voor ornamentvorming,
ornament-ver deeling, voor evenwicht in een samenstelling. Het is daardoor dat de
bouw van zijn houtsneden en etsen, de verdeeling der massa's van het wit en zwart
met een zeker beredeneerd overleg is geschied. Hij ziet het geval dat hij wil
uitbeelden ook niet als de picturalist, maar grooter en eenvoudiger, ontdaan van
kleine wisselvallige bekoring.
Legt de aard der techniek hem bij de houtsnede meer aan banden, vrijer laat hij
zich gaan bij de luchthartiger, vlottere lijnen van de etsnaald. Toch blijft hij ook hierin
de teekenaar, de man die een aardig silhouet van een huizenrijtje prefereeren zal
boven de stemming van een weersgesteldheid.
En ook zijn gevoel voor compositie komt hier weer naar voren. Hoe aardig is bijv.
het geval bekeken van het huizengroepje dat onder de Kwakelbrug zichtbaar is, en
dat licht uitkomt, omsloten tusschen de donkere bruggewanden en de bovenzijde,
waar nog even de wandelende Volendammertjes zichtbaar zijn. En zijn huisjes aan
de vaart, die met hunne donkere daken zoo'n aardige lijn geven tegen de lucht, en
die zich weerspiegelen in het kalme water van de singel.
Het gegeven is hier zoo eenvoudig als mogelijk, op het eentonige af en toch heeft
Nieuwenkamp door het teekenachtige van het geval, er iets van weten te maken.
De tegenstelling in kleur van de huisjes, 't profiel van het schuitje in 't water, dat juist
voldoende het anders te-groote van dit vak breekt, het is al overwogen, en in elkaar
gebouwd.
Nieuwenkamp's grootere etsen, zoowel die uit Indië als de stadsgezichten, bij
Rhenen bijv., ze hebben allen minder of meer diezelfde eigenschappen. De gegevens
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bij de uit-
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voering datgene minder

ETS. OUDE HUISJES AAN DE VAART.

uitvoerig behandeld, wat aan den grooten indruk van het geheel afbreuk zou kunnen
doen.
Zijn werk is niet spontaan, niet om verbluft van te staan, maar ernstig en doordacht,
kalm en rustig met een zekerheid, die alleen de kennis van het métier geven kan,
maar daarboven geleid door een gevoel voor lijn, door een schoonheidszin, die het
gegeven sujet tot iets weet te maken. Het zijn deze eigenschappen die
Nieuwenkamp's werk voor mij typeeren en die mij zijn nog komende etsen en
houtsneden met gerustheid doen tegemoet zien, daar ze eveneens zullen zijn een
vervolmaking van zijn vroegere werk.
R.W.P. JR.

Tentoonstelling van werken door A. Keus in de kunstzaal Biesing.
Het nu van alle natuurlijke aantrekkelijkheid ontdane Dekkers- en Teekenduin - dit
laatste, een minder officieele, maar juist zeer geëigende benaming - was voor twintig
jaar en vroeger een geliefd verblijf voor schilders en natuurvrienden. De stad, het
vraatzieke monster, had dit rustig plekje natuur nog niet verslonden of verstoord,
van verre spitste de St. Jacob's toren, boven de hel-roode baksteen van het nieuwe
stadsgedeelte, maar het was nog ver, heel ver van deze rustige schuilplaats.
Aan den rand der duinweide liggen op eenigen afstand van elkaar, onder de
beschutting der hooge zeeduinen, een aantal boerenwoningen. Hier was het
Haagsche Barbizon. In een dezer hofsteden had Mauve geruimen tijd gewoond,
hier hadden de broeders Maris, Weissenbruch, v.d. Weele, de Bock, Bosboom reeds
voor jaren geteekend en geschilderd, na hen kwam er een jongere generatie: De
Zwart heeft hier velen zijner beste werken geschilderd en voor een aantal etsen
vond hij hier de motieven. Verder Akkeringa, Mesker, B. Schregel, J. v. Vuuren, L.
v. Soest e.m.a.
Geen hofstede of men vond er 's zomers in de koestal: veldezeltjes, schilderkisten,
schetsboeken, doeken, de laatste soms versch geschilderd aan de wanden hangen.
Hier werd geschilderd als de zon ter kimme verrees, tot 's avonds als zij vredig
achter den hoogen duinrand verdween. Er werd ernstig gewerkt, maar ook ontzettend
geliefhebberd door velerlei amateurs; dames kwamen er het leger vergrooten; veel
werd er getheorethiseerd, totdat de practijk des levens allen hun bestemde plaats
aanwees; weinigen er onder brachten het tot hun oorspronkelijk doel.
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Onder die weinigen behoorde de schilder wiens werken ik hier bij den
kunsthandelaar Biesing terug zie.
A. Keus, die, zooals de meeste schilders, bestemd was voor een geheel andere
maatschappelijke loopbaan, bracht langen tijd in Engeland door, voornamelijk te
Londen, ten behoeve van zijn studie in de botanie. In
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KORENSCHOVEN NAAR DE TEEKENING VAN A. KEUS.

zijn vrijen tijd bezocht hij de Londensche museums, in de stilte van deze zalen
ontwaakte in hem steeds meer en meer het verlangen, zich meer uitsluitend tot het
teekenen naar de natuur te kunnen bepalen, dan tot nu toe het geval was. Zijn
vakstudie de botanie, die eveneens een bepaalde teekenvaardigheid vereischte,
had hem reeds in die richting gestuurd, maar de studie der oude meesters, die hij
veel kopieerde - versterkte zijn drang naar zelfstandige ontwikkeling. In Holland
teruggekomen bracht hij enkele jaren op de Haagsche Teeken-Academie door en
ontwikkelde zich verder als landschapschilder onder vriendschappelijken omgang
met B. Schregel.
Voor enkele jaren vestigde hij zich te Putten, waarvan wij hier een serie
teekeningen bijeen zien, ontleend aan de omstreken van dit Geldersch dorp.
Het best komen zijn kwaliteiten als landschapschilder uit in zijn pastel en
krijtteekeningen, die hier ook de meerderheid vormen. Eenvoud en waarheid is de
grondtoon van zijn streven, in niets te vinden de zucht naar moderniteitsvertoon of
valsch vernuft, een streven dat zooveler innerlijke leegheid bedekken moet. Ik vrees
ook dat zijn eenvoud menig beschouwer - die het onmiddellijk opvallende zoekt de ware kern van dit werk onopgemerkt zal laten. Ofschoon zijn olieverfstudies, in
het algemeen zijn behandeling der olieverf, mij een eenigszins stugge techniek doen
zien, moet ik er ten slotte op wijzen, dat zijn laatste werk, als: paddestoelen-studies
en berken een veel leniger schilderstechniek doen kennen.
Het best zijn de teekeningen - pastels - der korenvelden en reeksen korenschoven,
prachtig en kloek van samenstelling en teekening.
P.C.H.
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FEMME TROMPÉE, NAAR TEEKENING; VAN J.H. SPEENHOFF.

Speenhoff bij Oldenzeel te Rotterdam.
Speenhoff is toch een echt artiest; uit al wat hij aanpakt, maakt hij iets, dat iets is.
De mooie melankolie uit zijn liedjes, zijn scherpe grappen, er is iets van in zijn
schilderwerk. Zooals hij daar den draak stak met het vegetarisme, bespot hij hier
het kubisme. Uit blokken bouwt hij een kop op. Zijn kubistisch binnenhuis met de
kubistische poes op een tafel, waar de kubistische vrouw of man - dat is niet te
onderscheiden! - vóór zit, waar een kubist door de ramen gluurt, is een knappe
rechtlijnige-teekening; en geestig is het kubistische persduel, met het kubistische
bloed, dat in kubissen vloeit. Alleen de degen, de scherpe persdegen, is scherp
gebleven.
Uit deze teekeningen spreekt de grappenmaker, zooals wij hem thans uit zijn
boekillustraties kennen. De andere Speenhoff, de fijne, de naar melankolie
overhellende; de dichter van het roerende vers over de moeder die uit haar eenigen
rok een broekje naaide voor haar schat; hem ziet men in de zacht ineenvloeiende
verven en tinten, in de melankolie van landschappen met wazige, wolkige luchten,
met wazige boomen en rotsen; in de wazige zeeën met een wazig wit zeilschip.
Ook de eentonige zangerigheid van zijn melodieën, de slapte die er is in zijn zingen,
is in deze schilderijen en aquarellen van altijd min of meer dezelfde landschappen.
Al is er op zijn oudste doeken van vóór vijftien jaar meer vasthouden aan de natuur
van lucht, van duin- en strandvlakten, dan in de latere, waar hij zich overgeeft aan
zijn fantazie, waar een door de zon be-
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schenen boomkruin even goed een opstuwende zeegolf zou kunnen zijn; in alle is
de eentonige wazige kleur, de kleurloosheid bijna, èn slapte èn matheid; nergens
ook een dieper ingaan. Waarschijnlijk is dit technische onmacht; maar het streven
van Speenhoff is het gevaarlijke zoeken naar steeds meer vormeloosheid.
Om deze rede geven we slechts eene reproductie van een teekening uit 1899,
toen Speenhoff onder de invloed was van de toen heerschende symboliek. Zij is
een zeer goed staal van zijn knappe teekenkunde en stelt voor de vlucht van het
kwaad naar de hel. Als een monsterdier met spinnepooten en veelvuldige lange
vleugels, spreidt zij zich over de geheele teekening uit, in haar veeren de nog niet
geheel verdorven vrouwen met zich mee sleurende, terwijl de slechte, de demonen,
de booze geesten vrijwillig er heen dansen. Alleen de goede vrouwen in de gedaante
van engelen, ontwijken haar en deinzen ontzet terug. Boven hen loopt de rechte
weg, de eenzame, die niemand bewandelt.
Rechts van de teekening ziet men het kwaad en de macht van het geld,
voorgesteld in een wellusteling die gedecoreerd is met een doodskop; en een geld
uitbrakende tronie omringd door adders die er op azen. Een vraatzuchtige muil
opent zich om het op te vangen en uit slecht befaamde huizen steken armen er
naar uit.
De teekening is in oostindische inkt gedaan en in een zeer mooie eigen ontworpen
lijst gezet.
A.O.

Willy Sluiter bij Unger en van Mens.
Willy Sluiter is als teekenaar de man, die de uitdrukking van het gelaat en de
levendigheid der beweging goed weet weer te geven. Zijn koppen spreken; in hun
oogen tintelt levensvreugd, tintelen ook boosaardige plannen, en de geniepigheidjes,
en de schuine moppen. In zijn koppen schatert de dolle pret, of kwijnt de blik van
beteuterdheid. Zijn vadsig-vette heeren zwijmelen in hun dierlijkheid, de dansende
voetjes van zijn meisjes, hun ruischende rokjes zwaaien in serpentine-zwier, en
zwaar klossen de wijdbroekige klompebeenen op de harde keien. Heerlijk typeert
Willy Sluiter zoo'n ouden Volendammer met z'n verweerd, verrimpeld vel, met de
oogen haast uitgeloopen en toegegroeid van het felle licht en den harden wind en
het bijtende zeewater; en met z'n uitgezakten mond, waar nog een brok tand in
staat. Of zoo'n gemoedelijk pienter boertje, de pijp in den mond, op de hurken
gezeten, de hand op de knie, genietende van z'n zondagsrust.
Maar niet alleen de gelaatsuitdrukking en de beweging, Sluiter voelt in zijn
teekeningen ook de geheele samenstelling van een menschengroep, de
lijnencompositie, èn haar kleuren. Zooals hij daarin de juiste lijn weet te treffen, voelt
hij er ook de typeerende kleur. Het is de vereeniging dezer eigenschappen, die hem
wel bij uitstek geschikt maakt om het karnavalsleven weer te geven.
Is het niet jammer, dat hij dit soort werk niet voortzet en zich de laatste jaren
uitsluitend aan het schilderen schijnt te wijden? Bij het schilderen toch mist hij het
fijne instinct, dat hem tot leidsman is bij zijn teekenen. De uitgebreide tentoonstelling
te Rotterdam is een bewijs van zijn harden arbeid. Groote figuurstukken in de
buitenlucht gaf hij er, meest Volendammers, achter hen de zee, of de haven met
schepen, of ook het dorp. Ook landschappen zonder figuren, meest als toonstudies,
waren er, en portretten in olieverf en in pastel. In alle was levendige
gelaatsuitdrukking en een streven naar toonverhouding; in sommige was het wijken
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der plans, het goed tegen elkaar staan der figuren, hun omringd zijn door lucht.
Maar hij behandelt de verf te grof, vaak zet hij deze te dik op, zonder daarmee het
gewenschte effect te bereiken.
A.O.
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Mantegna, door Just Havelaar.
Every true man is a cause, a country and an age. - (EMERSON).

(Slot).
Intusschen had Mantegna zich geheel van Squarcione losgemaakt, doch niet met
een vriendelijk en dankbaar saluutje, zooals een leerling doet die, volwassen
geworden, goedsmoeds zijne zelfstandigheid eischt..... Hij maakte zich los om zich
bewonderend aan te sluiten bij den grooten Venetiaan Bellini; en de oude Squarcione
moet daar diep gekrenkt om geweest zijn en moet tegen zijn vroegeren leerling toen
vervaarlijk te keer zijn gegaan; en de jonge Mantegna, op zijn beurt weer
verontwaardigd, heet zich daarop in woorden van zuiverste woede over zijn ouden
bescherm-vader te hebben uitgelaten.... Laten wij ons niet verdiepen in een
persoonlijke ruzie, die 4½ eeuw geleden uitgevochten werd. In die tijden heeft men
druk getilosofeerd, maar is men zelden ‘wijs’ geweest, naar ons begrip, en absoluut
nooit oudmannetjesachtig braaf. Men leefde groot en fel en naar alle kanten uit;
men filosofeerde dus óók, maar.... levendig!

MANTEGNA: PORTRET VAN EEN ONBEKENDE.

(‘PITTI’, FLORENCE).

Jacopo Bellini, die kleuren-ziener, mag wel de eerste, groote schilder heeten van
Venetië; hij was de vader van Gentile en van den milden, dichterlijken Giovanni, de
bekendste der drie. Een dochter van Jacopo werd in 1454 Mantegna's vrouw.
Een zachtere gestemdheid komt thans over 't werk van Mantegna, zooals bij een,
die, na de zware jaren der eerste volwassenheid, na veel hardnekkig werken,
eindelijk, in de rustige bewustheid van zijn eigen kracht, de wereld genietender kan
aanzien. Hij schildert dan zijn S. Giorgio: onbedekt de blonde haren staat er de
jonge held, die ridder onder de heiligen, in zijn fijn gesmede wapenrusting, de
afgebroken speer-schacht nog ter hand en de gevelde Draak, het symbool van de
boosheid die 't Leven bedreigt, dood aan zijn voeten. Als een jonge Apollo is hij,
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eenigszins mat van expressie, droomerig, en bijna vrouwelijk mooi. Een fijne gloed
van zon overschijnt de slanke gestalte, fonkelt in 't harnas,
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overtintelt het heuvelig landschap, de kronkelende heirbaan en hooge burcht-stad
in 't verschiet, en overspreidt als met een glans van vreedzaamheid de blank-blauwe
hemel, waarin rozige wolkjes lijnen.
Zoo laat Mantegna zich een oogenblik door de zachte schoonheid der
Venetiaansche levens-sfeer beïnvloeden. Op den duur zou dit soort geluk hem te
makkelijk, te streelendzinnelijk zijn. Want wel was zijn natuur helder en harmonisch,
zag hij het leven als iets dat heerlijk is.... maar die heerlijkheid ondervond hij bovenal
als k r a c h t , kracht van geest, van wil, van houding. In een volgend werk heeft hij
dien milden kleurenrijkdom en dat teerder licht en die fijne zorgvuldigheid der
Venetianen behouden, doch met een ruk keert hij toch er terug tot de expressie-volle
kracht van zijn eigen, veel grootere kunst. - Ik spreek van de kleine triptiek, die hij
in opdracht der Gonzaga's maakte (Uffizi-Florence). Dit werk stelt voor: het
middenpaneel de Aanbidding der Koningen, links de Hemelvaart, rechts de
Besnijdenis.
Men kan bij dit laatste paneeltje - het volmaaktste en allermooiste nog der drie Memlinck's beroemde werkje uit Brugge vergelijken, dat eveneens dit onderwerp
behandelt: wij zien hier uit een zelfden tijd en naar aanleiding van een zelfde
geloofslegende twee hoogte-momenten van kunst, van innerlijk volks-leven. De
gemoedelijke intimiteit, den voorzichtigen ernst en vromen eerbied van den ouden
Vlaming kan men stellen tegenover den monumentalen stijl en volle
levens-belangstelling van den Italiaanschen Renaissance-mensch! Maria - zij is een
schuchter en zachtmoedig nonnetje bij Memlinck - hoe weidsch heeft zich Mantegna
haar verbeeld, hoe rijst haar gestalte krachtig op! Hoe grootsch ook van
menschelijkheid is de ernst waarmee ze neerziet op het Gods-kind in haar handen.
Voorvoelt ze de ontzaglijke wereld-tragedie van hun beider levens-gang? Het heel
Hooge versterkt en verrijkt wel ons menschzijn, maar zelden strekt 't tot ons dadelijk
geluk! Deze figuur - ik zeg het met zekerheid - leeft reeds in de geweldige
weemoedssfeer van Michel Angelo's geest. - De grijze hooge-priester Simeon, een
oud-testamentische Patriarch - en niet de brave, kommervolle pater die Memlinck
zich denkt - wat straalt er een hevig willende liefde uit zijn oude, diep-aandachtige
rimpel-oogen! Heel zijn wezen toont een mengeling van groote waardigheid in zich
zelf en van geloovigen eerbied voor dat kleine, wondervolle kind: een gezagvolle
en statige grijsaard is hij, die toch nog, spontaan verheugd, iets durft verwachten
van het nieuw ontkiemende leven! - En dan, wat ware niet nog veel te zeggen van
de bijfiguren, van het kind dat Simeon de schaal met instrumenten reikt, van de
beide aandachtige vrouwen, rechts, van het pittige jochie in zijn hel-rood pakje, dat
zich in de rokken van zijn moeder verstopt, een vinger in den mond, een krakeling
in de hand, het hoofdje in alleraardigste verlegenheid afgewend! - Rijk en ruim boven
de figuren uit rijst de marmeren zuil die de arkaden draagt, (bij Memlinck zien we
een laag afgesneden perspectief van grijze kerk-pilaren). - Mantegna's voorstelling
is grootscher van idee en van verbeelding, die van Memlinck daarentegen zoo met
de ziel doorleefd, dat hij haar als om zich heen, in zijn naaste omgeving zag
gebeuren. Mantegna is krachtiger en spiritueeler, Memlinck teerder, gevoeliger,
zooals dan ook Italië het land van den ‘geest’ genoemd kan worden, Vlaanderen
en Holland dat van de ‘stemming’. Maar 't merkwaardige is, dat in beide werken, in
dat van den stil-devoten Vlaming zoo goed als van den forschen en meer
heidenschen Italiaan, de eigenlijke i n n i g h e i d van aanschouwing wel even diep
aanwezig is!
In dien tijd, in 1469, was 't, dat Ludovico Gonzaga, graaf van Mantua, Mantegna
voor goed aan zijn huis verbond en hem opdroeg
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in een vertrek van zijn groot kasteel een representatief beeld te schilderen van heel
zijn gezin. De schilder was sedert lang al met Ludovico in contact; vanaf 1460 wordt
hij er als een der dagelijksche gasten genoemd en in vijf paleizen en landhuizen
der Gonzaga's had hij gewerkt. (Van al deze fresco's is er helaas niet één bewaard
gebleven).

MANTEGNA: FRAGMENT VAN DE FAMILIE-GROEP IN DE ‘CAMERA DEGLI SPOSI’ TE MANTUA.

Na de triomfen van den oorlog Ludovico was een duchtig veldheer, die zijn domein
tot een krachtig staatje had weten te ontwikkelen - zocht de oud geworden Graaf
zich thans in te leven in een sfeer van deftige weelde, van kunstzin en intellectualiteit,
waardoor hij de verwerkelijking van zijn heerschers-wil als tastbaar om zich heen
zou voelen. Mij was hierin echt een mensch van zijn tijd: het leven der Daad en dat
der Gedachte wist hij met zwierig gemak in zijn persoon te vereenigen. Na de
p r a k t i j k zocht hij den droom, de geestelijke a b s t r a c t i e van 't leven! Kunstenaars en geleerden werden dus naar 't stille Mantua gelokt en vonden een
genereuse ontvangst in het oude, grimmige slot, dat daar, even buiten de stad, zoo
prachtig ligt aan den oever van een stralend blauw meer. Een paar geslachten
achtereen zou Mantua het Florence worden van Noord-Italië, - Mantua, de stad der
Gonzaga's, zooals Florence die der Medici's was.
Het was nu twintig jaar geleden dat de jonge Mantegna zijn eerste werk begon,
de schitterende en merkwaardige fresco-reeks der Fremitani. Thans stond hij in de
volle kracht van zijn kunnen: een artiest, die zijn
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prachtig genie tot volkomen wasdom had weten te ontwikkelen. Nog kort geleden
had hij Florence bezocht om daar de grandioze kunst der nieuwe ‘naturalisten’ te
zien, en de gebouwen en de beeldhouwwerken van zijn tijd: o, hoe ruim en hoe
verruimend dat alles! Hij voelde zich één met die kunstenaars en toch anders dan
allen en groot onder de grootst en van hen! De tijd van zoeken en probeeren was
voorbij.

MANTEGNA: FRESCO-FRAGMENT UIT DE ‘CAMERA DEGLI SPOSI’ TE MANTUA. (FAMILIE-GROEP).

Niet langer dan ook, zooals bij de Eremitani-fresco's, volgen wij een fellen
kunstenaars-wil in zijn ontwikkelingsfazen, pogingen bijna wetenschappelijk van
zelf-bewustheid, - maar alles hier wordt een kalm en een meesterlijk d o e n ! Ja,
wat hij daar in Mantua maakte, in die kleine burchtkamer aan het meer, dat dunkt
mij tot het mooiste te behooren wat het groote quattrocento gebracht heeft. Onze
vriend, Fritz Knapp, noemt hiermee samen het ontdekkings -werk van Masaccio.
En hij heeft g e l i j k , de man! Deze fresco's van de ‘Camera degli Sposi’ te Mantua
en die, welke, een halve eeuw vroeger, Masaccio schiep in de Brancacci-kapel te
Florence, dat zijn de twee groote monumenten van een der machtigste en meest
beteekenisvolle schilderscholen ter wereld.
De opdracht was moeilijk genoeg! Een uitgebreid groepen-portret te schilderen
en daarbij nog de natuurlijke bewegelijkheid van 't leven weer te geven, dat is in
zich zelf al een ware genieën-arbeid. Wat een macht van verbeelding en wat een
breed conceptie-vermogen is er niet noodig, om de onsamenhangende en nuchtere
realiteit van een willekeurig aantal ‘personen’ om te scheppen tot een geestvol
aanééngesloten g r o e p , tot een rhythmisch levend k u n s t w e r k , zoodat men wel
allereerst een indrukwekkend geheel geeft, maar toch, daarenboven, elk der figuren
nog als individueele karakters tot hun recht doet komen. Frans Hals heelt dat gekund;
en bovenal, o hoog boven allen, Rembrandt, toen hij de ‘Staalmeesters’ schiep, dat
weidsch visioen van menschelijkheid. - Mantegna's taak was nog in 't bizonder
zwaar, daar hij ook aan een f o r m a a t gebonden is geweest; hij moest - om te
beginnen - een fresco schilderen, dat een geheele kamer-wand in beslag nam,
welke wand bovendien nog door een schoorsteen werd onderbroken die niet eens
in 't midden stond.... Eerst heeft hij zijn wand-vlak door drie geschilderde pijlers

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

precies in tweeën verdeeld. De linker helft bevatte het eigenlijk familie-portret,
geschilderd boven den rand van den schoorsteenmantel, terwijl het rechter-gedeelte,
dat zich nog slechts voor een deel boven dien schoorsteen-rand uitstrekt,
omgefantaseerd werd tot een drie-tredige trap van 't hooger vlak neer naar 't lagere:
een jonge Gonzaga
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staat daar hoffelijk twee zijner broers te verwelkomen die het trapje op komen loopen.
Om nu die schijn-pijlers niet vervelend te maken of al te opvallend, schilderde hij
voor elk der twee linksche een figuur, een figuur dus, die gedacht is als staande
vóór de familie-groep: in den uitersten hoek Ludovico's secretaris, die zich luisterend
overbrugt naar zijn heer om een opdracht in ontvangst te nemen; voor den
middenpijler een jong edel-man, Rudolpho Gonzaga, rechtop, vrank en statig als
een beeld, en als een beeld ook zoo krachtig uit het wandvlak staand. Want de
eenheid der samenstelling verkrijgt Mantegua niet door licht-concentratie, maar
door den v o r m en door de l i j n zijner figuren zelf. Hij, de Romaan, droomt zich
niet een geheimzinnig schemerend intérieur, zooals wij, stille en bedeesde Hollanders
dat zoo gaarne doen, maar hij ziet de dingen liefst klaar verlicht, in hun volle
wèzenlijkheid: hij wil niet stemmingsvol mijmeren, maar - opgetogen over de
heerlijkheid van 't leven - wil hij g e s t a l t e n scheppen. De secretaris, zei ik, buigt voorover naar den zittenden Ludovico, om diens bevelen
aan te hooren.... het is zoo, maar eigenlijk buigt hij naar voren om door de lijn van
zijn lichaam vanzelf de aandacht te leiden naar 't geestelijk centrum: het echtpaar
Gonzaga; en even zoo staat de jeugdige Rudolpho

MANTEGNA: FRESCO-FRAGMENT UIT DE ‘CAMERA DEGLI SPOSI’ TE MANTUA. (FAMILIE-GROEP).

als een beeld zoo monumentaal, omdat daar, waar hij staat, het fresco in tweeën
verdeeld wordt en zijn postuur dus een krachtig rust-punt vormen moest in 't geheel
der compositie. Mantegna is een type van bezinning. Wel is hij vol groote
menschelijkheid, vol geest en vol hartstocht, maar dat belet hem niet zijn schepping
tot in onderdelen te beheerschen met zijn denkend verstand! Hij herinnert hierdoor
aan Leonardo, dat genie van bezieling en logica. Mantegna is groot omdat hij
c o m p l e e t is. En zoo geducht is zijn meesterschap, dat hij ons allereerst dwingt
te kijken naar de hoofdzaak der voorstelling, ook al is deze volstrekt niet grooter
van proportie of opvallender van groepeering dan 't andere gedeelte. - De hoofdzaak:
die is de familie-groep links, waar de oude Ludovico zit, een pas ontvangen brief in
de hand, - en zijn vrouw, de deftige Barbara van Brandenburg, welke, vervuld van
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wat hij met zijn secretaris bespreekt, zoo aandachtig naar hem opkijkt, - en de drie
kleine kindertjes en de oudste dochter.
Mantegna, die stijlvolle realist, de denkende, diep doordringende psycholoog,
was wel de man om juist het portret tot een heel hoogen kunst-vorm te ontwikkelen;
- ik herinner aan dat geweldig strenge en diepzinnige portret van den kardinaal Mez-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

286

MANTEGNA. FRESCO-FRAGMENT UIT DE ‘CAMERA DEGLI SPOSI’ TE MANTUA.

zarota (Fritz Knapp zegt dat 't sentimenteel is). Maar hier kon hij tegelijk èn
portretkunst èn een werk van verbeelding geven; en dat te meer omdat de Gonzaga's
juist menschen waren naar zijn hart, menschen van voorname zelf-bewustheid en
van bezielde intelligentie. Zij ademen in een wijde sfeer, deze sterke aristocraten!
Mantegna heeft hen met een bewonderenden eerbied uitgebeeld, die geen zweem
van burgerlijke onderdanigheid inhield. Nooit was zwierigheid zóó statig! Mantegna's
innigste verbeelding zag hij hier als in 't volle leven zelf gerealiseerd.
Is de schildering, die hij aan den anderen wand maakte, even mooi? Niet geheel,
wel gedeeltelijk. - Hier had hij de ontmoeting in beeld te brengen van Ludovico met
zijn oudsten zoon, Cardinaal Francesco, toen deze uit Rome terug kwam. Omdat
een deur het wandvlak in tweeën deelt, kon van een aangesloten compositie geen
sprake zijn. Links schildert hij, tegen een fantastisch berglandschap aan, het groote
grijze paard, waarop de jonge kardinaal was komen aangereden, en eenige knechts
en honden daarom heen. Dan, hoog in 't midden-vak, staand op de r e a l i t e i t der
deurplint, ziet men een aantal frisch-naakte, vlinder-vleu-
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gelige cherubijntjes, die, levendig door elkaar bewegend, met hun allen de groote,
latijnsche dedicatie overeind houden.

MANTEGNA: ONTMOETING VAN LUDOVICO GONZGA EN ZIJN ZOON. (FRESCO TE MANTUA).

Die barsche, trotsche en driftige Mantegna n. 1. was een kinderbeminnaar zooals
er maar zelden een geweest is. (Trouwens, waar zijn kinderen meer in tel en
behandelt men ze aardiger dan in Italië!) Hoe mooi zijn, in 't groot familiestuk, die
twee jongenskopjesgedaan, die zich zoo aardig heenneigen naar de statig zetelende
moeder! en hoe allerhartelijkst van ironisch-gestemd realisme is daar ook het dikke,
gewichtige monstertje, dat zich met zoo'n mal parmantige waardigheid op den
voorgrond stelt! Mantegna kende en genoot de aardige argeloosheid en de
verlegenheidjes en de verrukkelijke blijdschap en den ernst en de gratie van 't
goddelijk kinderwezen. Raphaël's ‘putti’: worden geroemd; maar die van Mantegna
zijn oneindig mooier, want ze zijn in 't minst niet sentimenteel. Ook deze engeltjes:
hij vond ze allerliefste kindertjes en wij zijn verrukt als hij zelf!
Het laatste, meest rechtsche, fresco-deel geeft dan eindelijk de ontmoeting zelf
te zien; en juist dit is het minst aantrekkelijke werk geworden van heel de reeks! De
Vader, een profiel-portret, is hier 'n beetje 'n ingebeeld, dor type; de zoon, kardinaal
Francesco, poseert. Wat staan ze daar toch zoo versteend tegenover elkander? Is
dit een o n t m o e t i n g ? Vreemd stijf houdt de oude Ludovico zijn hand op, met
een niets zeggend gebaar. Glazig kijkt hij voor zich uit. Mn Francesco schijnt
plotseling in een eeuwigen droom verzonken: hij denkt en denkt, maar minst van al
aan zijn Vader denkt hij. Hij herinnert zich.... Ook de andere figuren, op het tweede
plan, hebben die wat onbezielde statigheid van officieele menschen die nog niet
aan elkaar werden ‘voorgesteld’.... (Zij konden van Ghirlandajo zijn). - Alleen weer
de kinderen zijn verbazend aardig: die twee jongetjes, aristocratische en leelijke en
erg ernstige profieltjes, die jochies in hun ouwelijke kleedjes en met hun gezichtjes
van heelemaal niet te begrijpen wat er eigenlijk gebeurt.... En dan de wat oudere
broer, in zijn trieste soutane - ook hij was voor de geestelijkheid bestemd - wat heeft
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de schilder uitmuntend dien leeftijd gekarakteriseerd van een jongen, die begint
zelfstandig te oordeelen, zonder dat nog ooit naar dat
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oordeel gevraagd wordt. Hij houdt zijn broer, den deftigen kardinaal, bij de hand en
doedelijk ernstig - en een klein beetje kritisch - staart bij op naar zijn vader. Geen
woord gaat voor hem - den zwijger! - verloren. Het kleinste Gonzaga'tje heeft hem
veilig bij den vinger gepakt. - In den achtergrond ziet men een geïdealiseerd beeld
van

MANTEGNA: FRESCO IN DE ‘CAMERA DEGLI SPOSI’ TE MANTUA.

Rome, als een aanduiding der wereld waar Francesco vandaan kwam.
Om nu nog heel dit vertrekje tot een voltooid kunst-werk te maken, heeft Mantegna
ook de zoldering beschilderd: in een strengdoorwerkt decor ontwierp hij tien
keizersbusten, grijs-in grijs als bas-reliefs behandeld; en midden-in - als een
triomfantelijk vertoon vanwat hij dorst en kòn - penseelde hij de ‘illusie’ van een
ronde opening in 't gewelf, waardoor heen men dan, achter een scherp in 't verkort
geziene balustrade, de blauwe lucht inkijkt! Engeltjes balanceeren, tegen de
balustrade aan, op den rand van den cirkel (staande figuurtjes dus recht van onderen
op gezien!) en een pauw ziet men er prijken en een vijftal vrouwen buigen zich over
de balustrade heen als keken zij de kamer in. - Mantegna was van deze gedachte
de ontdekker: tallooze schilders hebben dit klassieke voorbeeld nagevolgd. Ach,
waarom imiteert men een genie altijd 't liefste in zijn juist minder groote
eigenschappen? De gedachte mist eenvoud. Zelfs het verblufgendst k u n n e n
wettigt nog niet een bravour-werk òm de bravour.
In 1474 heeft Mantegna het werk voltooid.
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Aan zijn glorie ontbrak thans niets meer. Een Gonzaga zelf schreef, dat Mantua en
zijn vorsten-huis eerst door Mantegna's kunst den onvergankelijken roem verworven
hadden. En toch weet men nauwelijks één werk te noemen, dat hij in de volgende
tien jaren gemaakt kan hebben. Niet veel schilders hebben zoo weinig geschilderd
als hij. - De eerste grootere opdracht, die bij nu weer aanvaarden zou, was de
versiering der theater-zaal van 't Gonzaga-paleis, De negen tafereelen, die er eens
de wanden van dekten, vormen één doorloopend geheel: een Romeinsche
*)
krijgs-processie, de bekende ‘triomf-tocht van Caesar’.

MANTEGNA: PLAFOND-BESCHILDERING IN DE ‘CAMERA DEGLI SPOSI’ TE MANTUA.

Stel u voor een grandiozen stoet van levens-groote figuren, heel een
evocatie-in-'t-groot van de wereld der Antieken. - Voorop schrijdt een groep mannen,
luid de bazuinen blazend ter aankondiging van den held; zij worden begeleid door
soldaten die krijgsemblemen en allegorische teekens op hooge, bewimpelde stokken
dragen, of die breede banieren tusschen zich in houden, waarop Caesar's
wereld-daden staan uitgebeeld. Zij gaan voorwaarts, onbedwingbaar als een stroom.
Een Romeinsch veldheer volgt, een beeld gelijk, zoo statig-kalm hij staat op zijn
lage zege-kar. Achter hem aan de monstrueuse belegerings-werktuigen en de
tropheeën: antieke beelden, de goden van 't veroverde land, en een warrelige
opstapeling van wapenen, pantsers en helmen, die triomfantelijk worden ten toon
gespreid, hoog opgetild op de lansen. Dan - behoedzaam vervoerd - de vooral
kòstbare oorlogsbuit: enorme sier-kannen, schalen boordevol muntstukken, bekers
en prachtige vazen van beschilderd aardewerk of rijk gedreven zilver. De offerstieren
volgen, omhangen met kransen en linten en precieuze ketting - snoertjes, als waren
het meisjes die gingen ten feest.... Doch opnieuw meldt zich een stoet trompetters
aan, die hoog opheffen hun lange bazuinen waaraan beschreven banderollen
zwieren: S(enatus) P(opulusque) R(omanus), Julius Caesar P(ontifex) M(aximus)!
Zij zijn de herauten voor den kern zelf van dezen zege-stoet en gaan direct voor de
drie geweldige oliphanten uit, die stappen langzaam aan op hunne plompe pooten,
*)

Het oorspronkelijk werk, op papier geschilderd en thans in Hampton Court bewaard, moet
tamelijk geleden hebben, niet 't minst door de vele ‘restauraties.’ Het is mij helaas slechts
door foto's bekend.
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als vervaarlijke monsters, bedwongen slechts door de uitbundige luidheid rond-om.
Korven vol ooft bedekken, als kronen van belachelijke weelde, hun al te wijze koppen;
een zilveren klok bengelt hun tusschen de voor-pooten; gouden kettingen en
allerhand juweelen zijn over hun matelooze
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oor-lappen gehangen, en hoog voor-op, op de met persische tapijten bedekte ruggen,
tronen hun geleiders die een palm-tak en een klein vinnig hamertje in de hand
houden. Talrijke toortsen vlammen omhoog als een hulde aan de Goden. En
vervolgens, na de gouden pronk-vazen en de weelderige, zware wapenrustingen
en de konings-helmen, de buit die zich nu in nòg prachtiger rijkdom herhaalt, na al
de doode tropheeën komen ook de levende: de gevangenen, die somber verzonken
in hun leed, met gebogen hoofd maar trotsch en waardig van gemoed, voortschrijden,
de overwonnen helden die nu slaven zullen zijn, met hun vrouwen, de aanzienlijke
matronen, en met hun kinderen. Een van hen, de statigste van allen, keert zich
onder 't langzaam voortgaan dreigend om naar 't misvormd gepeupel dat hen
jouwend volgt. - Maar eindelijk, achter een uitbundig gewoel, achter de drievoudige
gelederen der muzikanten, lierzangers, fluitisten en tambourijn-bespelers, achter
de dansers, achter de wapperende vaandels en de fantastisch rook-slierende
flambouwen en de hoog òp gedragen godenbeeldjes, die zoo grillig profileeren tegen
den stormigen hemel, - daar nadert de overdadig rijk versierde zege-wagen van
Caesar zelf, wiens rustig tronende gestalte tegen de machtige vormen van een
triomfboog waardig uitkomt. Hij is stil van wezen, de jubelend aangebeden half-god;
zonder ostentatie of uiterlijken hoog-moed is hij gezeten te midden van 't pralend
gewoel. Over de deinende menigte heen schijnt hij de toekomst tegemoet te
schouwen. Want de glorie is zijn natuurlijk element en zal hem niet ontroeren....
Zoo ongeveer is eens die magnifieke processie als een in waarheid b e w e g e n d e
menschen-macht den Mantuanen voor oogen geweest. Tien geschilderde zuilen
scheidden de tafreelen van elkaar, die echter niet streng afgesloten motieven vormen,
maar wier groepen integendeel telkens in elkander overgaan. Door heel de serie
gaat één ongebroken rhythme. Het was één vast aangesloten optocht, die men
achter die zuilen om voorbij zag trekken. Maar Mantegna, waarlijk m e e s t e r van
zijn verbeeldings-wereld, wist toch nog ieder deel als een afgerond geheel, als iets
c o m p l e e t s te concipieeren! Alles beweegt en woelt dooreen en davert van
leven.... en alles blijft in wezen rustig en groot-harmonisch.
Ongetwijfeld heeft Mantegna hier gedacht aan de bepaalde reconstructie van een
antiek werk: de reliefs van een fries wilde hij omscheppen tot een monumentaal
schilderij zóó groot, dat al de wanden van een theater-zaal er mee bedekt konden
worden. Maar ziet, onder zijn handen veranderde die opzet van zelf. De eerste
gestalten zijn nog streng van stand en van groepeering; maar meer en meer schildert
hij zijn figuren als bezielde en hartstochtelijke wezens, ziet hij ze individueel en
expressief, en zet hij ze in de volle ruimte, krachtig plastisch tegen een
weg-wijkenden achtergrond van heuvels en luchten.... Mantegna wilde een Griek
zijn en nooit zoo vol-op was hij een woelig Renaissance-mensch.
Wat hij hier deed schijnt, van buiten bezien, een soortgelijke uiting als de
voorstellingen der Oudheid, die Alma Tadema ons gaf. Maar voor Mantegna was
deze oproeping der Antieke wereld een noodzakelijke en natuurlijke daad, bij Alma
Tadema een avontuur der gedachte, waaraan zijn innerlijk leven eigenlijk geen deel
had. Beide wapenden zich met de grootst mogelijke archeologische kennis, maar
deze is door Mantegna verwerkt tot rhythmisch levende schoonheid, tot een spontane
en rijke verbeelding, terwijl Alma Tadema's schilderijen zich niet boven de technische
vaardigheid - die enorm is - verheffen en in waarheid dood zijn en ten eenen male
onverschillig. Bij Mantegna voelen we hoe een groote l e v e n s - b e s c h o u w i n g
zich uitte; - bij Alma Tadema spreken we van een ‘genre’, dat hij zich ‘koos’. -
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MANTEGNA: DE PARNASSUS.

(‘LOUVRE’, PARIJS).
*)

Acht jaren lang was Mantegna aan zijn ‘triomftocht’ bezig geweest en den laatsten
tijd had er een uit zijn omgeving met ongeduldige belangstelling den voortgang van
zijn arbeid gevolgd: de intelligente, rijk begaafde Isabella d'Este n.l. de jonge vrouw
van Francesco Gonzaga die Ludovico was opgevolgd. Zij bezat een kostbare
bibliotheek, een keur-verzameling beelden en schilderijen; met veel ‘intellectueelen’
van haar tijd was zij in geregelde correspondentie. Tot in baar laatste dagen heeft
zij haar huis tot een tempel van den Geest weten te maken, het grootsche voorbeeld
voor de ‘salons’ die twee eeuwen later de Parijsche dames stichtten. Geen wonder,
dat zij, die voor elk symptoon van den nieuwen tijd een zoo volle belangstelling had,
vooral den grooten en merkwaardigen Mantegna bewonderde. Zij spoorde hem
aan, bestelde hem allegorische werken, ‘zinrijk’ naar de opvatting dier dagen.
[Waaronder ook de tritonen-gevechten en bachanten-vreugden, die streng
gecomponeerde gravures, waarvan de gedachte later dooreen Rubens en Jordaens
los-zwierig zou worden overgenomen]. Ze zijn niet alle mooi, de paneelen en
teekeningen uit dien lateren tijd. De zin ervan gaat vaak voor ons verloren en de
geest is ons vreemd geworden.

*)

In dienzelfden lijd trouwens schilderde hij ook de eens zoo beroemde maar thans verdwenen
fresco's voor de Pauselijke huis-kapel van 't Vaticaan.
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Doch een enkel maal heeft de glorie van zijn kunst alle tijds-verschillen overstraald.
Ik denk hierbij vooral aan zijn ‘Parnassus’, het werk dat eens Isabella's studeer-kamer
versierde en dat thans te Parijs wordt bewonderd.

MANTEGNA: STUDIEBLAD.

De jonge, geharnaste Apollo en de zachte, ongerept - naakte Venus, ze staan,
even aanleunend naar elkander, hoog verheven op het natuurlijke voetstuk van een
poortachtig hollen heuvel, terwijl de muzen aan den heuvelvoet voorbij treden, luchtig
dansend, hand in hand, of rhythmisch voortschrijdend met veerkrachtig zich reppende
leden: gratievol en vroolijk en fier als reine, vrije schepsels der natuur. - De blijde
en edele gratie der eerste Renaissance: hoeveel zuiverder geeft Mantegna haar
dan de melankolische, rustlooze, over-verfijnde Botticelli! Mantegna is de Goethe
der schilders!
En eindelijk, onder de allerlaatste stukken die hij nog schiep, is vooral een
‘Beweening van Christus’ te noemen (Brera, Milaan). Het geheel is in een griezelig
grijs-rozige tint gehouden; men ziet het lijk van Christus recht in 't verkort, de voeten
stijf naar voren, de armen willoos liggend langs 't lichaam: alles streng en geducht
gedaan. (en wonderbaarlijk knap!) links, in den hoek van 't schilderij gedrukt, twee
vrouwen: niets dan hun magere, rimpelige profielen, die in heel de vervaarlijke
leelijkheid gegeven zijn van uitgehuilde oude wijven. Het werk is als een late triomf
van Donatello's hevig en ruw realisme.
Goethe èn Donatello? Goethe, de Olympische, en de stoere karakter - beelder
Donatello... de afstand tusschen beiden lijkt ons nu onoverkomelijk; maar Mantegna,
Mantegna het duidelijkst onder al zijn tijdgenooten en geest-verwanten, toont ons
de mogelijkheid van een verbinding.
In 1506, juist toen Mantegna stervende was, had zijn bewonderaar, Albrecht Dürer,
zich opgemaakt om hem een sinds lang begeerd bezoek te brengen. Deze
ontmoeting, had ze plaats gehad, zou tot een der groote gebeurtenissen van de
beschavings-historie gerekend mogen worden. Want is niet Mantegna de volledigste
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vertegenwoordiger van de eerste Renaissance-beweging in Italië, en Dürer het
genie, door wien de ziel dezer bevrijdingsdaad ook in het Noorden levend werd, tot
een levende schoonheid? De dag dezer ontmoeting had
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als het symbolisch moment kunnen gelden, waarop de cultuur-machten van het
Zuiden en van het Noorden in contact kwamen en inéén stroomden. Maar het
wezenlijke is geest en behoeft geen concrete feiten.
Mantegna is de schilder van 't karakter, van den vorm, die zich
v e r s p i r i t u a l i s e e r t en die stijlvol gezien is en tintelend van leven. Wanneer wij
zijn eerste fresco's te Padua vergelijken met dat van zijn tijdgenooten in dezelfde
kapel - dan treft ons dat Mantegna zijn onderwerp ruimer opvat en dat hij t e g e l i j k
treffender wààr is. Deze ‘treffende waarheid’ berust ten slotte op een uiterst scherpe
observatie-kracht. Het treffend ware is de helft van het kunstvolle. Het is zekerheid
van zijn, het is bewustheid, het is geestelijke verklaardheid! Zijn breede, vaste
teekening en koel-harmonische kleur genieten wij ook om geen andere reden.
Mantegna leert ons met heldere en aandachtige oogen de wereld te bekijken en hij
leert ons het leven als een hoog feest te genieten. Hij is precies en hij is ruim;
scherp-concreet en weidsch-beschouwend.
Hij was een man van zijn tijd, een groot man van zijn grooten tijd. Hij begeerde
de volle vorm-uitbeelding, de optische illusie, - hij maakte zich de kennis der anatomie
eigen en der perspectief en der archeologie; - hij wilde de herleving der Antieken....
Hij zocht de wetenschap tot de kunst te verzoenen.... En dit alles verruimde zijn
geest en beknelde niet zijn ziel, daar hij bovenal in zich had die levens-liefde en die
spontane scheppings-kracht van zijn groot en heerlijk volk.
De kunst van Mantegna is zoo bewonderenswaard omdat strenge eenvoud van
geest grootscher is, dan de zwijmelende stemmingssfeer der ingewikkeldheden; omdat zijn stoer realisme vol idealiteit is en vol bebeteekenis; - eindelijk: omdat klare
kracht van doen en van willen en grootschheid van gevoel en karaktervolle ernst
toch wel die dingen zijn, welke ons wezenlijk helpen en die 't leven waardevol maken.
Mantegna's kunst is de uitdrukking van een der groote levens-concepties.
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Nederlandsche kerken,
door A.W. Weissman
IX.
De St. Lebuïnuskerk te Deventer.
In de achtste eeuw kwam Lebuïnus, dien de kronieken ‘een heilig en geleerd man’
noemen, uit Engeland naar het vasteland, om daar als zendeling onder de heidenen
te werken. Hij vestigde zich op de Veluwe, aan den linkeroever van de IJssel, waar
niet, zooals op den rechteroever, alleen Saksen woonden, doch onder de gemengde
bevolking van Saksen, Angelen en Friezen reeds eenige Christenen waren.
Lebuïnus bouwde te Wilp een kapel, en stichtte aan de overzijde der river een
kapittel, hetwelk de oorsprong van Deventer werd. Zulk een kapittel was een
vereeniging van monniken der orde van den H. Benedictus en van andere
geestelijken, die ofschoon zij geen kloostergelofte gedaan hadden, toch voor zoover
hun zendingsarbeid dat toeliet, de voorschriften of canones volgden, die de heilige
gegeven had. Daarom noemde men hen kanoniken of kanunniken. Hun
gemeenschappelijke woning was het monasterium of munster.
In 816 werd door de kerkvergadering te Aken een regel voor de kapittels van
kanunniken vastgesteld. De kanunniken moesten wel, als de Benedictijnen, in een
afgesloten ruimte verblijf houden, doch mochten hun eigen woning hebben. Evenwel
moesten zij in één vertrek slapen en gezamenlijk hun maaltijden gebruiken. Bezit
was den kanunniken toegestaan en voor hun kleeding golden minder strenge
voorschriften dan voor die der monniken. Een praepositus of proost stond aan het
hoofd van zulk een kapittel.
Ieder kapittel had zijn immuniteit, een groote uitgestrektheid grond, door een muur
en een gracht omgeven. Een brug en een poort gaven toegang tot de afgesloten
ruimte. In het midden lag de kerk, daaromheen vond men de woningen der
kanunniken, door tuinen en boomgaarden omringd. Ook koestallen en hooibergen
ontbraken hier niet.
Het kapittel vormde dus als het ware een wereld op zich zelf. Doch de geestelijken,
die binnen de immuniteit woonden, hadden de hulp van leeken noodig. Zoo ontstond
in de onmiddellijke nabijheid een buurt, die langzamerhand tot een stad werd, die
men Deventer noemde.
In 772 verwoestten de Saksen zoowel de kapel te Wilp als het kapittelhuis te
Deventer. Ludger herstelde in 778 de heiligdommen, nadat Karel de Groote de
Saksen ten onder had gebracht. Later werd deze Ludger de eerste bisschop van
Munster.
De Noormannen namen in de negende eeuw de stad Utrecht in bezit, zoodat de
bisschop naar Deventer moest vluchten. Deze bisschop, Radboud genaamd, nam
het kapittel van St. Salvator met zich mede; het Utrechtsche en het Deventer kapittel
zijn toen vereenigd geweest. Pas in de elfde eeuw keerde bisschop Bernulf naar
Utrecht terug, en werden de kapittels weder gescheiden, ofschoon er altijd zekere
betrekkingen tusschen hen zijn blijven bestaan.
Bernulf heeft de kerk van den H. Lebuïnus vernieuwd en haar in 1040 gewijd. Dit
gebouw is in de latere middeneeuwen veranderd, doch men kan toch nog nagaan,
hoe het zich heeft vertoond. De kerk was een zoogenaamde basiliek, daar het schip
boven de zijbeuken uitkwam, wat gelegenheid gaf, om in zijn muren vensters aan
te brengen. Aanvankelijk waren de beuken
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met houten daken gedekt, doch om het gebouw bij brand tegen algeheelen
ondergang te beschermen, beproefde men later om onder die houten daken
gewelven van steen te maken.
De vloer van het oostelijk deel der kerk was verhoogd, en daaronder bevond zich,
als een lage, overwelfde ruimte, de krocht, die het gebeente van den H. Lebuïnus
bevatte. Deze krocht is nog aanwezig. Haar gewelven worden gedragen door korte
zuilen, welker schachten deels van schroeflijnen zijn voorzien, deels met een
versiering bedekt werden, die aan over elkander liggende schubben doet denken.
De kapiteelen hebben den vorm van een teerling, die van onderen afgerond is.
Deze krocht geeft de grootte en de gedaante van het koor, door Bernulf gebouwd,
aan. Al is evenwel het overige der kerk veranderd, toch is nog te herkennen, welke
vormen zij oorspronkelijk moet hebben gehad. De pijlers van het schip van Bernulf
zijn nog aanwezig; zij hebben een ouderlingen afstand, die gelijk is aan de halve
breedte van het schip. De zwaardere pijlers aan de oost- en westzijde staan echter
juist zoover van elkander als het schip breed is. Dit wijst er op, dat Bernulf daar
kruisbeuken aangebracht had.
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Immers de kruisgewelven, die men tot de dertiende eeuw maakte, hadden den
halven cirkel als beschrijvende lijn, en konden slechts boven ruimten worden
aangebracht, die even lang als breed waren. De kerk van Bernulf had dus in haar
middenbeuk drie gewelfvelden, terwijl de loodrecht staande twee kruisbeuken ook
ieder drie gewelfvelden bezaten. De zijbeuken van den middenbeuk waren slechts
half zoo breed, en kwamen overeen met den afstand tusschen de pijlers, zoodat
aan iedere zijde zes vierkante gewelfvelden aanwezig waren.
Tot de vijftiende eeuw vertoonde de St. Lebuïnuskerk zich dus als een basiliek
met koor en krocht, en was zij van tweekruisbeuken voorzien.
Waarschijnlijk waren naast het koor nog twee kapellen aanwezig.
Oorspronkelijk heeft de kerk ook twee torens gehad, die aan de noord- en zuidzijde
voor den westelijken kruisbeuk waren geplaatst. De steenen gewelven werden in
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de veertiende eeuw gemaakt, misschien ten deele zelfs reeds vroeger, nadat de
kerk in 1235 door een brand geteisterd was.
In 1235 werd aan de noordwestzijde der kerk een nieuwe kerk begonnen, welke,
aan Onze Lieve Vrouwe gewijd, voor parochiekerk bestemd was. Eigenaardig is
het, dat de
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twee gebouwen onmiddellijk tegen elkander stonden, zoodat ‘een groote deur
tusschen beiden opengedaan sijnde, de twee kercken eene geleken’, gelijk een
zeventiende-eeuwsch schrijver zeide.
Deze Onze Lieve Vrouwekerk had drie benken; haar zuiderzijbeuk paste juist aan
den noorderzijbeuk der St. Lebuïnuskerk, zoodat een zeer eigenaardige aanleg
ontstond. Van deze parochiekerk, welke van 1566 tot 1594 voor den Hervormden
eeredienst is gebruikt geworden, zijn nog slechts enkele gedeelten over. Het best
bewaard bleef de zuidelijke zijbeuk, die in zijn tegenwoordige gedaante de vormen
der vijftiende eeuw vertoont. Hij is in 1657 tot arsenaal ingericht, voor welke
bestemming hij nog dient. De ramen zijn dicht gemetseld, de gewelven weggebroken,
zolderingen verdeden het gebouw in verdiepingen en een pannendak dekt het.
Ten zuiden van de Onze Lieve Vrouwekerk staat de zware toren, welke in 1334
begonnen, op stadskosten is gebouwd. In 1463 ging men den toren verhoogen,
terwijl in 1612 met het maken van de lantaarn begonnen werd, welke in het laatst
van 1613 gereed kwam.
De toren is, wat zijn benedenste verdiepingen betreft, in Gothischen stijl behandeld.
De lantaarn vertoont echter Renaissance vormen. Twee Amsterdamsche
steenhouwers hebben het werk ontworpen en uitgevoerd, namelijk Hendrik de
Keyser en Claes Adriaensz. van Delft.
In de lantaarn hangen verschillende klokken. Van het klokkenspel, in 1613 door
Henrick Wegewart uit Kampen vervaardigd, bestaat slechts nog één klok. De andere
zijn in 1647 door Frans en Pieter Hemony, die toen te Zutfen woonden, tot een
nieuw carillon vergoten.
Een groote verandering onderging de kerk in de vijftiende eeuw. Had zij tot
dusverre haar Romaansch karakter nog tamelijk wel behouden, en vertoonde zij
zich ongeveer
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de St. Pieterskerk te Utrecht zien, nu werden de zijbeuken afgebroken en vervangen
door andere, die dezelfde breedte als de middenbeuk kregen, zoodat zij tegen de
twee kruisbeuken aansluitend, den plattegrond der kerk tot een langwerpig vierkant
maakten. Aan deze zijbeuken werd dezelfde hoogte gegeven, als de andere beuken
hadden, waardoor het mogelijk werd, ze van groote vensters te voorzien.
Toen deze verandering werd ondernomen, dacht men er niet aan, zich van den
Romaanschen stijl, waarin de oude kerk gebouwd was, te bedienen, doch sprak
zijn eigen kunsttaal en bezigde de Laat-Gothische vormen, die in de vijftiende eeuw
gebruikelijk waren.
Koor en krocht liet men echter in hun ouden toestand, totdat in 1486 ook hier een
verandering plaats vond. Toen werden de kapellen van Bernulf afgebroken en
vervangen door zijbeuken, welke met die van het schip overeenkomend, door een
trans aan de oostzijde van het koor met elkander werden verbonden.
In 1494 begon men met het bouwen eener kapel aan de zuidzijde van den
oostelijken kruisbeuk, die als Raadskapel in 1499 werd ingewijd. Deze kapel heeft
een kleine koornis aan de oostzijde en vormt met den kruisbeuk één geheel.
De meesters der vijftiende en zestiende eeuw waren zeer bedreven in de kunst
van het overwelven. Terwijl hun voorgangers, door de Romaansche gewelven, die
geen ribben hadden en daarom niet gemakkelijk te maken waren, in de dertiende
eeuw te verlaten, en spitsbooggewelven toe te passen, die op een geraamte van
ribben steunden, een belangrijke schrede voorwaarts hadden gedaan, verdeelden
de vijftiende eeuwsche kunstenaars de gewelven door een net van
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ribben in kleine velden, zoodat stervormige figuren ontstonden. Zulke gewelven, in
groote verscheidenheid, zijn overal in de St. Lebuïnuskerk aangebracht, die daardoor
van binnen een bijzonder rijk karakter heeft gekregen.
Dezelfden rijkdom merkt men ook aan de gevels op, die echter in den loop der
tijden veel hebben geleden. Zoo verdwenen de traceeringen uit de vensters, en
bleef ook van de pinakels en andere versierselen, waarmede vooral de zuidelijke
gevel eens prijkte, niet veel over. In de laatste tien jaren poogt men zoo goed mogelijk
aan dien gevel zijn ouden luister te hergeven.
Voorde Hervorming heeft de St. Lebuïnuskerk er ook van binnen prachtig uitgezien.
Melding wordt gemaakt van altaren, kerkmeubelen, geschilderde glazen en andere
sieraden, die men er nu te vergeefs zoekt.
En, terwijl andere kerken na haar ontluistering door de beeldstormers weder
andere kunstwerken verkregen, ziet men die in de St. Lebuïnuskerk niet. Want noch
de predikstoel van 1781, noch het orgel van 1839 hebben, - uit een oogpunt van
kunst beschouwd, - belang.
Enkele grafzerken en een paar wapens tegen de koorpijlers, ziedaar alles, wat
van beeldhouwwerk bewaard bleef. Maar eenige muurschilderingen, die men van
onder de witkalk te voorschijn bracht, geven toch nog eenig denkbeeld van de oude
pracht.
Men heeft vroeger verondersteld, dat alle Nederlandsche kerken in de
middeneeuwen van binnen geheel gepolychromeerd zijn geweest. Wat hier en daar
onder de witkalk te voorschijn kwam bewijst evenwel, dat slechts enkele gedeelten
der muren beschilderd waren. Het overige was bepleisterd, en reeds in de vijftiende
eeuw werd dit pleisterwerk gewit, zooals uit bewaard gebleven rekeningen gebleken
is.
Het schilderwerk in de St. Lebuïnuskerk vertoont den stijl van het begin der
zestiende eeuw. Gelijk alles, wat de beeldende kunstenaars tot dien tijd maakten,
hebben ook
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te Deventer een onderrichtend karakter. In de middeneeuwen verstonden maar
weinigen de kunst van lezen, nog minder menschen konden schrijven. Daarom liet
men de geloofswaarheden als tafereelen hetzij op de muren schilderen, hetzij in
gebrandschilderd glas tot vulling der vensters aanbrengen.
Vooral een voorstelling van het Laatste Oordeel moest aan het doel, de geloovigen
tot nadenken te stemmen, beantwoorden. Zulk een tafereel vindt men dan ook in
den noorderzijbeuk der St. Lebuïnuskerk. Bovenaan troont Christus, met den
wereldbol aan zijn voeten te midden der Apostelen, de H. Maagd en den H. Lebuïnus.
Engelen wekken met bazuinengeschal de dooden, die uit hunne graven te voorschijn
komen. De hel is aan Christus' linkerzijde, de hemel aan zijn rechterkant voorgesteld.
De engelen en de duivels betwisten elkander de zielen der verrezenen. Sommigen
wordt de weg ten hemel gewezen, anderen gaan naar de hel.
Opdat de bedoeling nog beter begrepen zou worden is ook de Goede Herder
aangebracht, die de bokken van de schapen scheidt. Een opschrift zegt: ‘O mensche,
gedenckt te sterven, ende ghy en sult niet sondygen inder eeuicheit’.
In de zestiende eeuw hebben zoowel de beeldhouwers als de schilders telkens
weder de vergankelijkheid afgebeeld in de gedaante van een halfvergaan lijk. Zulk
een voorstelling is ook te Deventer aanwezig. Een zittende engel houdt een
opschriftbord, dat melding maakt van de ‘scoene freuden’ die de zaligen genieten
zullen ‘daer dusent jaer niet meer en is dan eenen dach’, en van de smarten der
verdoemden ter plaatse, ‘daer een ure veel langher is dan hondert dusent jaer’.
Reeds in de vroege middeneeuwen was het gebruikelijk aan de twee zijden eener
kerk telkens een reeks van tafereelen uit
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het Nieuwe en het Oude Testament aan te brengen. Aan de noordzijde begon men
dan met den Hof van Gethsemane en eindigde daar met de Hemelvaart. Voor de
tafereelen aan de zuidzijde werden daarmede overeenkomende gebeurtenissen,
in het Oude Testament vermeld, gekozen. De best bewaarde schilderingen in dezen
trant, uit 1518, zijn in de kerk te Naarden op het houten gewelf te zien.
Dat men, in den noorderzijbeuk aan de westzijde der St. Lebuïnuskerk een tafereel,
den Hof van Gethsemane verbeeldend, vindt, maakt het waarschijnlijk, dat zulk een
reeks ook te Deventer bestaan heeft, of althans begonnen is. Te Naarden zijn de
beide reeksen aan de oostzijde in het koor door een voorstelling van het Laatste
Oordeel verbonden, zooals die zich ook tot voor eenigen tijd in de St. Laurenskerk
te Alkmaar bevond. En nu is het zeer opmerkelijk, dat in den koortrans der St.
Lebuïnuskerk een engel geschilderd is, die in een schaal zielen weegt. Ook dit wijst
op een voorstelling van het Laatste Oordeel.
Nog van een andere dergelijke voorstelling wordt melding gemaakt. Zij vulde, in
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gebrandschilderd glas uitgevoerd, het groote venster van de Raadskapel, en is in
1627 verwijderd.
De gebouwen van het kapittel bevonden zich aan de noordzijde der kerk, doch
ook ten deele aan de zuidzijde van het tegenwoordige Groote Kerkhof. Er waren
negentien kanunniken, die van alle belastingen vrijgesteld, en ook niet aan de
rechterlijke macht der stad onderworpen, vele voorrechten van de Utrechtsche
bisschoppen hadden verkregen.
Toen in 1559 het bisdom Deventer werd opgericht is de St. Lebuïnuskerk een
kathedraal geworden en dit gebleven totdat in 1591 de stad de zijde der Staten
koos.
Mist ook de Deventer hoofdkerk de kunstwerken, waardoor andere Nederlandsche
kerken beroemd zijn, zij is toch een in menig opzicht merkwaardig gedenkteeken.
Immers de krocht, die van de Romaansche kerk overbleef, vindt alleen in die der
Utrechtsche St. Pieterskerk hare wedergade. Toont de middenbeuk nog de
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Romaansche pijlers, de bekleeding dier pijlers met schalken geeft een voorbeeld
van den strengen Gothischen stijl, zooals die hier te lande tot het einde der veertiende

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

301
eeuw gebruikelijk was. De zijbeuken en de koortrans geven gelegenheid om den
rijken stijl der vijftiende en beginnende zestiende eeuw te leeren kennen. En eindelijk
vertoont de bekroning van den toren ons een werk van den vermaarden
Amsterdamschen bouwmeester Hendrik de Keyser.
Die bekroning, uitgevoerd in den stijl, welke deze meester steeds heeft toegepast,
is door velen in de negentiende eeuw veroordeeld, die den Renaissance-koepel
gaarne hadden zien vervangen door een spits in Gothischen stijl. Gelukkig heeft
men echter De Keysers werk gespaard. Deze bekroning laat geen twijfel omtrent
den tijd, waarin zij gemaakt is. Zij is een eerlijk werk, dat met het Gothisch
benedendeel van den toren beter in overeenstemming staat, dan een in de
negentiende eeuw gemaakte middeneeuwsche spits zou kunnen zijn.
Toen de St. Lebuïnuskerk in de zestiende eeuw haar prachtige altaren en
meubelen nog bezat, toen haar wanden en vensters nog met schilderwerk prijkten,
moet zij een rijken indruk hebben gemaakt als men haar binnentrad. Die rijkdom is
verdwenen, doch de majesteit van het inwendige, die bleef, zal ook nu nog den
bezoeker treffen.
Wanneer men de St. Lebuïnuskerk vergelijkt met de kerken uit het westen en
zuiden des lands, die tot dusver in deze reeks werden besproken, dan blijkt het, dat
zij daarvan veel verschilt. Zij behoort tot een andere soort, die alleen in de oostelijke
provinciën voorkomt.
Zien wij, in Holland, Zeeland en Brabant, de vijftiende eeuw geheel nieuwe en
bijzonder rijke kerken stichten, in het oostelijk deel van Gelderland en in Overijsel
bepaalt men zich in dien tijd tot het verbouwen der oude kerken. In de meeste
gevallen is aan een Gothische kerk een Romaansche voorafgegaan. Zelfs wanneer
van een vroegere kerk niets meer over is, kan men, in den plattegrond der latere,
nog altijd haar bestaan herkennen.
De middenbeuk van zulk een Romaansche kerk was betrekkelijk niet breed. En
daar de bouwmeesters der latere Gothische kerk van de aanwezige fundamenten
gebruik plachten te maken, is ook de middenbeuk in dit geval slechts smal. Als
voorbeeld kan worden gewezen op de Domkerk te Utrecht. Slechts één voorbeeld
is bekend van een Gothische kerk, die een breederen middenbeuk heeft, namelijk
die van St. Bavo te Haarlem. Hier zijn blijkbaar voor de zuilen van den middenbeuk
nieuwe fundamenten gemaakt.
Maar bij de kerken onzer oostelijke provinciën vinden wij dikwijls den ouden
middenbeuk nog in zijn geheel behouden. Soms is dit zeer duidelijk te zien, zooals
in de St. Joriskerk te Amersfoort, waar, aan den westkant, zelfs haar vensters, nu
als openingen in de zijbeuken uitkomende, bewaard bleven.
In andere gevallen, gelijk de St. Walburgskerk te Zutfen en de St. Michaelskerk
te Zwolle die leveren, is de middenbeuk meer veranderd. De St. Lebuïnuskerk te
Deventer heeft in dien beuk de oude vormen nog tamelijk wel behouden, al zijn er
geen vensters meer te zien, zooals te Amersfoort. Daarentegen vindt men hier, aan
de westzijde van het koor, nog de schalken uit de dertiende eeuw, waarvan de pijlers
voorzien werden, om er de ribben der gewelven op te kunnen doen steunen.
Dat de St. Lebuïnuskerk door haar groote afmetingen indruk maakt, moet iederen
bezoeker treffen. In het bijzonder door haar aanzienlijke lengte onderscheidt zij zich
van andere soortgelijke gebouwen, zooals de kerk te Zutfen. Reeds de Romaansche
kerk had die lengte, en zij moet dus tot de grootste basilieken behoord hebben, die
vóór de dertiende eeuw in Nederland verrezen zijn.
In de vijftiende eeuw zijn haar zijbeuken verbreed en verhoogd; zoo werd zij tot
de grootsche kerk, welker op één hoogte overwelfde schepen een indruk van
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De Fransche overheersching
door C.F. Gijsberti Hodenpijl.
IX.
Zeden en gewoonten. - Kunst.
*)

Volgens het ‘Apercu’ van Baron d'Alphonse bedroeg de Nederlandsche bevolking
der zeven departementen op den 18en Februari 1811 1.724.896 zielen, verdeeld
in 836.622 mannen en 888.274 vrouwen.
Over onze zeden, gewoonten en huiselijke levenswijze deelt hij daarin tal van
wetenswaardigheden uit dien tijd, waarvan nog niet alle gebruiken verouderd zijn,
mede. Duidelijk doet genoemd geschrift uitkomen hoe de Hollander de vrijheid
liefheeft en dat deze geest van onafhankelijkheid moeilijk is te onderdrukken. De
grondtoon der Hollanders is ernst en de godsdienst wordt door hen geëerbiedigd.
Het hollandsche karakter wordt hier beschreven als te zijn kalm, koel, ernstig, deftig,
zelfs flegmatiek. Maar deze deftigheid is niet de Spaansche en het flegma is geen
luiheid. De gezelschappen zijn de uitdrukking van het volkskarakter. Men mist daarin
de ongedwongenheid, de beminnelijkheid, de vroolijkheid der Fransche
gezelschappen en D'Alphonse schreef er zelfs bij: of liever er bestaan in Holland
geen gezelschappen. Men houde hier in het oog dat, toen dit geschreven werd, de
druk der tijden zeer zeker van grooten invloed was om den vroolijken toon te weren.
Zoo wordt er op gewezen, dat aan het geven van bals niet veel gedaan werd; ook
den schouwburg bezocht men weinig en men gaf ook geen voorkeur aan luidruchtige
vermaken. Een nationaal volksvermaak, dat nochtans slachtoffers maakt, schrijft
d'Alfonse, is het schaatsenrijden. Nauwelijks heeft
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Rijksarchief.
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het ijs eenige dikte of men waagt er zich op. In het algemeen wordt er sierlijk gereden
en heeft het er veel van alsof men de zwaluw in haar vlucht wil navolgen. Gedurende
de wintermaanden leeft men meer in huiselijken kring. De heeren bezoeken dan
café's om er te rooken, de nieuwsbladen te lezen en ook wel om een partijtje te
dammen, te schaken of biljart te spelen.
Op avondpartijtjes komt men te 9 uur bijeen; men speelt dan kaart tot middernacht,
spelen als omberen, quadrilleeren, whisten en bostonnen. Er wordt met kalmte
gespeeld, maar vrij hoog, onder het gebruik van verschillende versnaperingen. Op
een avondje, aan het genot van een pijp gewijd, wordt geen souper voorgezet, maar
gebruikt men een glas wijn; soupeeren doet men thuis.
Weinig vertoon treft men aan bij huwelijken, waarbij slechts de naaste familieleden
en eenige intieme vrienden worden genoodigd. De feestelijkheid regelt zich naar
de welgesteldheid der jonggehuwden. Er wordt gezongen, gedanst en gepresenteerd;
iedere gast geeft een geschenk voor het huishouden. Met nadruk vestigt d'Alfonse
de aandacht op de welgesteldheid, die de Hollandsche steden kenmerkt en waartoe
de zindelijkheid, welke zich niet alleen tot het intérieur bepaalt, veel bijdraagt. Omtrent
dit laatste wijst hij er op met welk een zorg we onzen inboedel onderhouden en hoe
alles den bezoeker toeblinkt. Hiervan later nog een enkel woord.
Te ontkennen valt het niet, dat het den Franschen opviel hoe er bij ons een
algemeene orde en regel heerschte, welke zich ook uitstrekte tot in de scholen. Niet
doordat er een strenge tucht werd geoefend; met een gematigde discipline kon
worden volstaan, die zich aan de verschillende leef-
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tijden aanpaste. Weinig kwam dan ook een lichamelijke afstraffing voor. Over de
physiek der stadsbewoners is de meening van den samensteller van het Aperçu,
dat deze nog al uiteenloopt en verandert naar mate de bevolking toeneemt, maar
dat de steden den mensch niet krachtiger of beter, evenmin gelukkig maken. Nergens
vindt men naar verhouding meer gebrekkigen dan in Amsterdam, waarvan de
oorzaak waarschijnlijk gelegen is in het zedenbederf, gevolg van den groeten toeloop
van vreemdelingen. In Noord-Holland trof men de meeste schoone vrouwen aan.
Haar taille is slank, haar teint blank, haar gelaatstrekken zijn regelmatig en in hare
*)
oogen ligt een zekere expressie .

EMPIRE-COSTUMES.

Het Hollandsche klimaat wordt een van de vochtigste en veranderlijkste genoemd,
dat men zich kan bedenken, een gevolg van de nabijheid der zee, der rivieren, der
meren en van den afwisselenden wind. Hierdoor worden de ademhalingsorganen
sterk aangedaan, maar dit neemt niet weg, dat de verhouding tusschen geboorte
en overlijden hier niet ongunstiger is dan in andere landen, die ongeveer dezelfde
ligging hebben.
In de groote steden en dorpen, zelfs aan de kust vindt, men menschen met een
krachtig gestel en van hoogen leeftijd. Evenals elders in 't land trouwens, komen er
weinig besmettelijke ziekten voor, maar de kwalen veroorzaakt door het klimaat rheumatisme en catarrhale koortsen - zijn veelvuldiger. Over eerstgenoemde ziekte
wist D'Alphonse dan ook bij zijn terugkeer in Frankrijk mee te praten, want sedert
*)
kort na zijn komst hier te lande had de goede man aan aanvallen van jicht te lijden .
Toen in September 1813 de gewezen redacteur van het Staatkundig Dagblad van
den Boven-IJsel, S. van Bronkhorst, een bezoek aan dien oud-hoffelijken
Franschman met het kapsel uit de vorige eeuw bracht, trof hij hem van het hoofd
*)

*)

Garnier is van oordeel dat het meerendeel der Hollandsche schoonen blauwe oogen heeft,
waaruit een zachte blik straalt. Hij roemt hare fraîcheur en haarlokken. Maar hoewel hare
taille elegant kan genoemd worden is hare démarche minder bevallig dan die der Françaises.
Mém. s. la cour de Louis Nap. et sur la Holl. p. 181.
Lebrun a. Nap., 4 Mrt 1811. Arch. Nat. A.F. IV 1724.
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tot de voeten in roode baai gewikkeld, terwijl eenige kanarievogels door de kamer
fladderden, die nu en dan van zijn hoofd en schouders hun rustplaats maakten. Ook
de prefect De Celles werd toen hij zich nauwelijks twee weken in ons land bevond
†)
een slachtoffer van de jicht, hetgeen hem hoogst ongelegen kwam . En zoo waren
er meer van de hooge Fransche heeren wier positie, alles te zamen genomen, hier
geen aangename was. Doch laat ons nu uit het Aperçu verder vertellen. Ook de
tegenwoordige kwalen van den dag, zenuwziekten, kwamen algemeen voor. Men
schreef deze toe aan den invloed der politieke gebeurtenissen, hetgeen zich
verklaren laat aan de wederwaardigheden, waaraan de natie blootstond. Maar het
onmatig drinken, onder alle klassen, van koffie en thee heeft

†)

Lebrun a, Nap., 25 Febr. 1811. Arch. Nat. A.F. 1724.
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hieraan ook schuld . Evenzoo is het onmatig gebruik van jenever schadelijk voor
†)
velen, wier gestel langzaam wordt gesloopt . Uit een en ander samen ontvangen
we echter van D'Alphonse geen ongunstigen indruk over ons volk, dat ordelijk,
eenvoudig en huiselijk leefde.
Bij een vrij volk als de Hollanders, zegt hij voorts, hebben de adel en personen
van rang niet dezelfde voorrechten als in een monarchistischen staat. De
gefortureerden genieten dezelfde voorrechten als de adel; daardoor wordt b.v. te
Amsterdam een rijk geworden kruier evenzeer gerespecteerd als een arme baron.
De magistratuur alleen maakt eene uitzondering, daar zij een zekere macht uitoefent.
Wat het intellectueel gedeelte der Hollanders betrof, daaromtrent schreef
D'Alphonse, dat zij meer smaak voor de exacte wetenschappen dan voor de kunsten
hadden. Weinig vond hij ons over hot algemeen muzikaal aangelegd. Dit neemt niet
weg, teekende onze Franschman aan, dat er eenige beoefenaars der muziek van
beteekenis en eenige muziekgezelschappen

EMPIRE-COSTUMES.
*)

gevonden worden, zooals te Alkmaar en in eenige andere steden. Op dat terrein
zijn we zeer zeker vooruitgegaan.
Op kunstgebied, zegt hij verder, staat de schilderkunst bovenaan. Hoewel niet
zoo oud als de Vlaamsche school, heeft zij beroemde artiesten voortgebracht. De
beeldhouwkunst werd nimmer aangemoedigd en heeft wegens gebrek aan decoratief
in kerken en gebouwen de gelegenheid gemist die hoogte te bereiken, waarop zij
elders staat; terwijl de architectuur in soberheid van lijn uitmunt. Over het algemeen
heerschte in de bouwkunde strenge eenvoud, terwijl zoowel te Arnhem als te
Groningen teekengenootschappen bestaan. Te Utrecht vindt men een schilders genootschap, dat van 1736 dagteekent en zich behalve met schilderen ook met
beeldhouwen en graveeren bezig houdt. Amsterdam en 's Gravenhage bezitten
teekenacademies; ook in andere steden werden schilders - genootschappen
aangetroffen. Nu we Amsterdam noemden, kunnen we nog mededeelen, dat aldaar
*)

†)

*)

Koffie dronk men gewoonlijk slap doch tengevolge van de duurte der koloniale waren werd
meestal kunstkoffie gebruikt. In een onzer vorige hoofdstukken deelden we mede wat men
daaronder verstond. Van de thee daarentegen werd een sterk aftreksel gedronken, door
sommige personen acht à tien kopjes na elkander, door anderen weer drie of vier. Door de
thee werd het bierverbruik verdrongen.
Het aantal Branderijen te Schiedam bedroeg toenmaals 127 en eenige jaren terug was hun
aantal 237. Die achteruitgang kwam hoofdzakelijk door het Continentaal stelsel, daar voorheen
de uitvoer naar Engeland van grooten omvang was, Apercu II. blz. 709.
Dit was het in 1727 opgerichte muziekgezelschap ‘Harmonie’ dat omstreeks 1840 in verval
geraakte.
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tot de meest wetenschappelijke instellingen behoorde het Instituut voor Kunsten en
Wetenschappen, dat in Mei 1808 was gesticht en waaronder te verstaan is de
tegenwoordige Academie van Wetenschappen.
Voorts spreekt het ‘Aperçu’ over de gelijkheid in den bouw der huizen en maakt
natuurlijk daarbij een opmerking over de talrijke grachten beplant met linden of
andere
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VOORSTELLING VAN DEN GIJSBRECHT VAN AMSTEL IN DEN AMSTERDAMSCHEN SCHOUWBURG.

boomen; ook de hooge bordessen worden niet vergeten en met lof wordt gesproken
over de groote zindelijkheid in 't algemeen, waarvan ook de huizen, zoowel aan de
binnen- als buitenzijde, blijk geven. Als te ver gedreven properheid wordt melding
gemaakt van de witte overloopers op de gangkleeden en tapijten. Het glanzend
kopergarnituur der haarden trok de algemeene aandacht, evenals de degelijke
eiken- en glimmende mahoniehouten meubels, welke uitstekend onderhouden
werden.
Wat D'Alphonse betreffende de monumentale gebouwen mededeelt, bepaalt zich
zich tot het paleis op den Dam. Beantwoordde dit gebouw als stadhuis volkomen
aan zijn doel, dit was niet het geval meer toen het als paleis moest dienen, want
het bezat geen cour, geen tuin en geen hoofdingang. Weliswaar waren vele
vertrekken heel mooi van betimmering, maar de meeste hadden iets sombers; alleen
de groote zaal was ruim en kon bogen op een architectuur, welke in menig paleis
in Europa haar gelijke niet vond. Na in dit gebouw eenige maanden geresideerd te
hebben had Lebrun, zooals we reeds mededeelden, zijn woning op de Heerengracht.
Het gebouw van de Prefecture was in de Doelenstraat.
Waren de Hollanders ook niet zoo belust op het tooneel als de Franschen, toch
bezat Amsterdam toen reeds drie theaters. Het
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BEGRAFENISSEN.
*)

voornaamste was de Hollandsche Schouwburg , een vierkant houten gebouw, dat
na in 1772 te zijn afgebrand, daarna in denzelfden vorm was opgetrokken en waarvan
de zaal 1600 personen kon bevatten.
†)
Het Théatre Francais bestond pas 25 jaar. Het was een klein gebouw, dat van
binnen wel een flink decoratief had, maar waarvan niet kon worden gezegd, dat het
door schoonheid van lijn uitmuntte. Dit theater ontving een subsidie van 12.000
francs van de gemeente uit den post van 200.000 francs op de begrooting der stad
voor 1812 en vrijwillige bijdragen van particulieren. Ieder jaar trad er een andere
directie op, hetgeen van invloed was op den geregelden gang van zaken. De stukken,
welke men opvoerde, waren comedies en opera's; een enkele maal een treurspel.
Over het algemeen waren de acteurs wel goed, doch de kas liet niet toe groote
talenten te engageeren.

BIDPRENTIJE.

*)
†)

Op het Leidche Plein.
Binnen Amstel bij de Halve Maansteeg.
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Dan bestond er nog de voormalige Duitsche Schouwburg , een klein gebouw in
het jaar 1790 opgericht, maar dat toen gesloten was.
Godsgebouwen telde de stad een groot aantal, namelijk: voor de

*)

In de Amstelstraat.
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DE BEURS TE AMSTERDAM

Gereformeerden 12 kerken, de Katholieken 20 (hieronder vier voor de
oud-Roomschen), de Lutherschen 3, de Remonstranten 1, de Mennonieten 2, de
Engelsche Episcopalen 1, de Armeniërs 1, de Grieken 1, voor de Duitsche Israëlieten
3 synagogen en voor de Portugecsche Israëlieten 1.
Nog rest een woord over een instelling, die thans een zekere mate van populariteit
geniet, we bedoelen de brandweer. Deze genoot ook toen reeds een uitmuntende
reputatie. De dienst was uitstekend georganiseerd en over 76 spuiten, nog van het
*)
systeem uit het jaar 1672, kon het korps beschikken . Weinig branden kwamen er
echter voor, niettegenstaande vele huizen van houten constructie, met verf bestreken
en tegen elkaar aan gebouwd, wel zeer bizonder aan brandgevaar bloot stonden.
Ook willen we nog wijzen op iets merkwaardigs namelijk het typische sleepje, een koetsje op schinkels - dat reeds jaren heeft afgedaan en waarvan het Aperçu
zegt: Aangezien weinig personen er een rijtuig op nahielden, deden niet alleen
huurrijtuigen maar wel 't meest de sleepjes dienst. En dat dit een gewild
vervoermiddel was, blijkt uit het niet geringe aantal 't welk 233 bedroeg.
Na een overgangstijdperk, waarin de Lodewijk XVI stijl een drogen en kouden indruk
achterlaat, openbaarde zich de style Empire, die het meest aan het Pompejaansch
herinnert. Steeds oefent de oudheid hier een overheerschenden invloed uit, zoowel
in het decoratieve als in den vorm. De geest van den kunstschilder David in-

*)

In dat jaar werd de eerste slangbrandspuit aangekocht en zagen de Gebrs. Jan en Nicolaas
van der Heyde zich tot generale brandmeesters aangesteld.
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spireert alle kunsten, zegt Paul Rouaix , terwijl de architeeten Percier en Fontaine
de modellen van het algemeen decoratief en der meubelen aangaven. Deze beide
heeren toonden zich echter bij het ontstaan van den style empire tegen die
nieuwigheid gekant en voerden als critische beschouwing aan: ‘Pour que les sphinx,
par la sévérité de leurs formes et leur sens allégorique trouvent leur emploi dans
l'architecture, attendezvous à les voir figurer sur toutes les enseignes et sur tous
†)
les dessus-de porte ’.
De algemeene indruk van den style empire is: streng van compositie, massief en
sober van lijn. Het ensemble van dien stijl is gewoonlijk vierkant, rechthoekig, zonder
sprongen of gesneden beeldwerk. In de drievoetige stommeknechtjes spreekt de
oudheid nog. Tot de versieringen van den Empire-stijl behooren koper-vergulde
sphinxen - eene herinnering aan den Egyptischen veldtocht - adelaars, palmetten
en rosetten, voorts de op hout aangebrachte zinnebeeldige figuren naar Grieksch
model, of bas-reliefs van hetzelfde metaal, de marmeren en houten zuiltjes, zonder
groeven, gedekt door een eenvoudig Dorisch kapiteel met een verguld-koperen ring
daaronder.
Tot de verdere versiering dienden pijlbundels en lauwerkransen, terwijl zwanen
hun vorm leenden voor de leuningen van fauteuils. Over het algemeen echter vindt
men de sphinx zoowel aan fauteuils als aan stoelen, alsmede aan spiegels, canapés,
tafels en secretaires terwijl de thee- en eetserviezen steeds kenbaar zijn aan de
pijlbundels en lauwerkransen.
Van voorwerpen als pendules en candelabres zijn de figuren ontleend aan de
oudheid, maar meer behoorende tot de geschiedenis dan tot de fabelleer; eerder
zijn het helden dan heidensche volken. Op de pendules zien we meestal
figuurgroepen, in tooneelhouding, uit de Romeinsche geschiedenis.

DE MODE ONDER HET KEIZERRIJK.

Evenals in den stijl gaf Frankrijk in mode den toon aan. De dames droegen het
empire-costuum met hoog middel in stijve plooien afhangend. Voor de eet- en
danszaal was het lijf echter lager uitgesneden. Het costuum had meestal een zachte
kleur, doch het wit mousseline, met de Oostersche sjaals in hare schitterende
kleurenpracht, dat na den Egyptischen veldtocht zeer in zwang kwam, voerde onder
het Consulaat den boventoon.
Napoleon hield veel van een wit gewaad; vandaar dat zijn eerste gemalin ten dien
tijde bijna uitsluitend witte japonnen van Indisch mousseline droeg. Voor hare
persoonlijke uitgaven had keizerin Josephine zes honderd duizend francs en
*)
†)

Les Styles.
H. Havard. Hitoire et Philosophie des styles tome II.
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ongeveer honderddertig duizend francs speldengeld voor hare liefdegaven, enz.
Maar die som was verre van toereikend om hare gewone en buitengewone toiletten
te bekostigen. Zij was zoo verkwistend en vrijgevig, dat zij dikwijls een beroep op
de beurs van haar gemaal moest doen, die, voor zich zelven zuinig, daar dan
meermalen niet weinig over verstoord bleek, doch zijn berispingen baatten niet.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

310
Aan vele afwisselingen was de mode toen, evenals nog heden ten dage, onderhevig,
maar er zat toch een zekere stijl in. Waar echter veel minder bekoring van uitging,
het was de dracht der pelsmantels en laken manteljassen tegen het einde van het
keizerrijk. Den bontwerker, die deze dracht wist in te voeren, bracht de verkoop van
het hermelijn een aardig winstje op. Ook aan het kapsel werd veel zorg besteed.
Het liep niet meer hoog op, doch het was kunstig gekruld in een wrong en van een
haarband voorzien. Wie het betalen kon droeg natuurlijk edelgesteenten. Eerst was
die weelde in Frankrijk zoo hoog gestegen, dat de dames geleken op wandelende
uitstalkasten. Een kam b.v. Had den vorm van een treurwilgentak van goud, paarlen
en diamanten kettingen hadden veel snoeren, waarvan men het liefste het ‘au
*)
vainqueur snoer’ zag . Als reactie op dien overdreven opschik begon men omstreeks
1810 alles te vereenvoudigden.
In tegenstelling met zijne gemalin besteedde Napoleon weinig zorg aan zijn
kleeding. Zoo kenmerken zich het meerendeel zijner portretten door eenvoud zijner
kleedij, welke meestal bestond uit de monteering van kolonel

EMPIRE MEUBELS (IN HET SLAAPVERTREK VAN KONING LODEWIJK NAPOLEON IN HET PAVILJOEN
TE HAARLEM).

der Jagers, groene rok met witte opslagen. Legio is wel het aantal portretten,
statuetjes en bustes welke nog van den keizer bestaan en omtrent deze laatste acht
ik het niet ondienstig iets mede te deelen.
Na de geboorte van Napoleons zoon, toen de dynastie der Bonaparte's duurzaam
gevestigd scheen, ontvingen de prefectures onzer zeven departementen, in het
voorjaar van 1811, een circulaire van den minister van Binnenlandsche Zaken, De
Montalivet, om te trachten ook hier te lande bij de gemeentebesturen het aankoopen
van stand- of borstbeelden van Napoleon van carrarisch marmer te bevorderen. Dit
voorstel dat ter kennis aan de maires der gemeenten van eenige beteekenis werd
gebracht, ging vergezeld van een circulaire van den Directeur van het ‘Musée des
Arts de Carrara’, Hector Sonolet te Parijs. Deze hield in dat van stand- of
borstbeelden, zoowel van Napoleon als van Marie Louise, naar procédés van
*)

Voor meerdere bizonderheden wordt verwezen naar Octave Uzanne, Les Modes de Paris
de 1797-1897.
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beroemde beeldhouwers als Canova, Chaudet en Bartholini benevens Bozio, de
prijs bedroeg; tusschen de 720-20.000 frcs. In die circulaire stelde de heer Sonolet
den gemeentebesturen, die een buste van den imperator-rex wenschten aan te
koopen, voor, deze in te wijden ter gelegenheid van het eerste geboortefeest van
den kleinen
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koning van Rome (Juni 1811). Wat de betaling betrof, die kon over vier jaren worden
verdeeld hetgeen de gemeente-budgetten dan veel minder bezwaren zou. Dat die
belangstelling voor 's keizers borstbeeld niet bijster groot was, ook in verband met
de bestrijding der kosten, blijkt uit de ontvangst van 's ministers voorstel in de meeste
plaatsen van ons land. Allicht zou men geneigd zijn aan te nemen, dat Amsterdam,
als derde hoofdstad van Frankrijk, zich een buste aanschafte, doch in de officieele
notuleeringen komt niets over een eventueelen aankoop voor. Te Rotterdam het
zelfde. Te Utrecht werd de circulaire in handen van een commissie gesteld om
daarover te adviseeren, doch van een aankoop blijkt niets. Te 'sGravenhage werd
na voorlezing der circulaire besloten deze voor notificatie aan te nemen aangezien
de gemeente kas thans aankoopen niet toeliet. Wanneer te Haarlem tot den aankoop
van een borstof standbeeld mocht worden overgegaan, zegt het raadsverslag, dan
behoorde het een plaats in de Raadkamer te krijgen. Ook daar belandde het voorstel
in de doofpot.

MARMEREN BORSTBEELD VAN NAPOLEON DOOR CANOVA, IN HET BEZIT VAN JHR. MR. VICTOR DE
STUERS.

Voor zoover echter bekend gingen Nijmegen en Goes op de circulaire in.
Eerstgenoemde plaats besloot een borstbeeld van 2400 francs aan te schaffen om
te plaatsen in het Valkhof voor het overblijfsel van de kapel van Karel den Groote.
Goes legde het wat zuiniger aan en gaf order op een buste van 2000 francs, waarvan
de betaling over vier jaren moest worden verdeeld ‘parce que la dépense serait trop
forte pour notre commune pour être portée sur un seul budget’. Echter was het nog
al een zaak van belang voor zoo'n kleine gemeente als Goes om tot zulk een uitgaaf
over te gaan. Wij mogen er evenwel die gemeente dankbaar voor zijn dit beeld na
1813 te hebben bewaard en Jhr. Victor de Stuers gelukwenschen er de eigenaar
van te zijn geworden.
Toch laat het zich verklaren dat de groote steden voor den aankoop zoo weinig
gevoelden, want waren het niet te zorgvolle dagen, zag men niet te veel gefronste
voorhoofden in de municipaliteitsvergaderingen, waarin het wel en wee van den
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verarmden burgerstand werd overwogen, om zich dergelijke luxeuitgaven te
veroorloven?
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Zambesival, door F.M. Knobel.
Wit van het reinst allooi, wit van vliegend, klaterend, sprankelend schuim, van
rollende, donzige, mollige nimfen - kussens, van vederen van blanke duiven, van
lammerenwol, van des ijsbeeren vacht, wit dat òpbruischt, ziedt, teruggestooten,
voortgezogen wordt, dat valt, ploft, drijft.

GRAF VAN CECIL RHODES.

En dan groen! Veel loofkleur. Slechts minder gelijktintig dan het wit. Het groen
van eerste, liefelijke spruitjes der lente, naast de diepe schakeering des olijfbooms,
dan weder het teedere groen van golvenpluimen, overgaande in smaragdnuances.
Het wit en het groen tintelen nog vóór mij, als ik weder leef bij de vallen van den
Zambesi, - den stroom, die zoo vol geheimzinnigheid is over zijn geheelen loop:
van de hooglanden van Centraal Afrika tot aan Chinde aan de Wereldzee, die tot
Indië reikt.
Bij de gedachte aan sommige door mij bezochte plaatsen, zie ik niet dadelijk als
kenmerk: een trotsch gebouw, een indrukmakende brug, een wereldbekend
monument; geen Sfinx in Egypte, geen Justitiepaleis te Brussel, geen Vrijheidsbeeld
bij New-York, geen Heilige Sofia te Konstantinopel; neen! Het eerst komen er kleuren:
één of meer, meestal afzonderlijk, wel te onderscheiden: een levendig groen naast
een fonkelend rood, een keizerlijk geel bij een Middellandsch blauw; maar soms
ook is het een mistig, mystiek grijs of een somber, vaal, wazig bruin. Daaruit moet
dan, door het geheugen, worden te voorschijn gehaald het verborgen moois, alsof
dit achter een gordijn ware.
Als ik nu aan de Victoria watervallen terugdenk, dan zie ik onmiddellijk: wit en
groen; de geheimzinnige, zuivere kleur der onschuld, der stilte, der eenzaamheid
en de weldadige tint van der boomen tooi, van het water dat eeuwig is, van de hoop,
die herleven doet.
Uit Johannesburg was de trein vertrokken in den morgen van Woensdag. In
rhythmischen gang snelde hij door de Transvaal, langs de diamantvelden van
Kimberley, ook aandoende Mafeking, de hoofdstad van Betchuana land, zoo bekend
door het beleg van den oorlog tusschen Boer en Brit. Het stof der steppe bedekte
alles wat daar door de, Kalahari ijlde en de zwarte bediende deed de ronde in de
wagencorridors, met den plumeau als wapen, om den last van het stuifzand zoo
dragelijk mogelijk te maken. Weinige menschen, vooral schaarschte van blanken,
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geen plantengroei. Dan, nog steeds in de woestijn, Francistown, de weinig
beteekenende ‘hoofdstad’ der Taticoncessie.
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Onmiddellijk daarna: sappig groen, bosschen en een bodem van bruinen toon, van
vruchtbare soort. Eindelijk - het was toen Vrijdag morgen geworden - Bulawayo.
De voornaamste plaats van Matabeleland werd, als europeesche nederzetting,
geboren in 1893, toen de Engelschen er binnenrukten, nà te hebben verslagen Lo
Bengula, den Kafferkoning die, er verblijf houdende, uitspraak deed in de geschillen
tusschen de mannen van zijn volk: onder een boom, welke thans nog schaduw geeft
in den tuin van het paleis des hoogsten Britschen ambtenaars in Rhodesië.
De vierduizend blanke inwoners van Bulawayo leven op eene oppervlakte gronds,
zoo groot als die van Amsterdam. In de breede, lange, elkander op Amerikaansche
wijze rechthoekig snijdende, straten waaien de stofwolken hoog op tegen de groote
gebouwen van middelmatige architektuur.
Maar in elk geval, is, in twintig jaren tijds, hier een belangrijk handelscentrum op
den weg naar Centraal Afrika verrezen, dat meer dan drie etmalen sporens verwijderd
is van het voorgebergte der Goede Hoop: d e Kaap bij uitnemendheid.
De nagedachtenis van Cecil Rhodes wordt te Bulawayo, o.a. door een standbeeld,
in hooge eere gehouden. In de buurt, in de Matopo's, slaapt hij den slaap der
eenzaamheid.
Rhodes! Leden van den Hollandschen

NEDERLANDERS IN DE MATOPO'S.

stam, moeielijk kunnende vergeten het kwaad, dat hij hun heeft gedaan, moeten
den hoogsten Matopoberg bestijgen om zijn karakter te beoordeelen.
Hij was dichter, had verbeeldingskracht en moed; bij het wegen of hij tevens
gevoel bezat, staat de balans niet stil. Doch zijne imaginatie wat de toekomst
aangaat, van Zuid Afrika in het bijzonder, was zoo stout als het slechts kan. Stelde
hij niet op den voorgrond de idee dat het angelsaksische ras het eerste in de wereld
is? Dat oorlog alleen dàn voor goed zou verdwijnen, indien de aarde geheel of bijna
volkomen aan dat ras behoorde? De Vereenigde Staten moesten weder aan
Engeland komen, al ware het ook met behoud van de eigene vlag. Wat was hem,
daàrbijvergeleken, het ten onder brengen van een handvol Afrikaners? Beloonde
het de moeite om veel over zulk eene nietigheid te praten? Rhodes was een idealist
en een geweldige: die niet toeliet, niet begreep dat iemand idealen had verschillend
van de zijne; die niet aarzelde daden te doen, welke naar zijn doel gingen, ook al
kostten zij hem de rust van het geweten. Toen de crisis van handel en vervoer
ontstond tusschen de Kaapkolonie en de Zuid-Afrikaansche Republiek, lag, volgens
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hem, de sleutel van den toestand in Betchuanaland. Het Noorden van het
Subcontinent moest worden gebracht onder de Britsche vlag en Rhodesië ontstond.
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Zelf bepaalde hij de plaats van zijn graf. Het zou een plek wezen in de rood-getinte
grillige, kale, koude bergmassa's der Matopo's. Wild door elkander gesmeten als
hunne reusachtige rotsblokken, waren, in het brein des Angelsaksers, nog de
gedeelten van het Britsche wereldrijk. Hij, bij zijne visioenen van dat millennium,
had alleen gestaan; men had hem een droomer gehegten. Als hij het hoogste goed:
de rust, zou verkrijgen, wilde hij ook alléén in de eenzaamheid zijn; in de stilte, waar
het roofdier sluipt, waar de vogel klapwiekt, waar de wind loeit, doch de mensch
ver, ver weg is. Een zerk, met niets meer als zijn naam, in het midden van een klein,
door een zestal kolossale, ruwe onbehouwen steenklompen omgeven, plateau op
den hoogsten der Matopo's: dáár zou hij rusten!
En, toen Cecil Rhodes dit alles aldus bepaalde, meende hij wellicht dat zijn oog
nog niet zóó spoedig zou breken.
In de dalen, dáár mocht het groen zijn. Bij testamentaire beschikking zorgde hij
voor den aanplant van boomen, ook voor een park en zelfs voor een kleine
spoorweglijn van de stad naar de bergen, ‘so that the people of Bulawayo may enjoy
the glory of the Matopo's’. Hier en daar, bij den tocht per automobiel of per rijtuig
door de streek, lacht u dan ook reeds eene hoeve tegen, welke er getuigenis van
schijnt te willen afleggen dat nok in deze groote, woeste, afzondering, iets liefelijks
verrijzen kan.

SCHANGANI MONUMENT.

Vlak bij het graf van Rhodes - t e dicht: men zou het, voor het eenzaamheidseffekt,
gaarne veel verder wenschen - is opgericht een monument ter eere van een zekeren
Majoor Wilson en van een klein aantal soldaten, die Lo Benguta, in den oorlog tegen
de Matabelen, bij de Schangani-rivier wilden vatten. Onvertrouwbaar als
bergstroomen zijn, raakte ook deze plotseling aan het wassen, de kleine troep werd
van de makkers afgesneden, door de Kaffers aangevallen, en allen sneuvelden
achter de door hunne doode paarden gevormde verschansingen.
Tusschen Bulawayo en de Victoria watervallen ligt nog een afstand van 18 uren
per spoor.
Vrijdagmiddag, te twee uur vertrokken uit de Rhodesische handelsstad, had de
trein, in den nacht, stil gehouden te Wankie, waar de steenkolen-schat des lands
wordt opgedolven. Den volgenden morgen te acht uur, bij het naderen van het
kleine, vriendelijk in het groen gelegen, station ‘Victoria Falls’, vroeg de aandacht
een wolk: wit, hoog, reusachtig, dik, vreemd in de overigens zoo heldere, zoo blauwe
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lucht; die nevel was eigenaardig in Centraal Afrika in dat jaargetijde (April). Hoe
kwam die daar in eens? Toch niet van de vallen? Dat kon immers niet!
Livingstone, die dit wereldwonder in 1855 ontdekte, hield, uit de verte, dezen
nevelzuil voor het effekt van een vulkaan.
Heeft men de Niagara nog vóór het gees-
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tesoog, dan begrijpt men dos te minder dat vreemd verschijnsel. Het maakt een
geheimzinnigen indruk. Men hoort een overweldigend geruisch, men bevindt zich
te midden van weelderigen plantengroei, tropische boomen en bloemen. Van water
nog niets te bespeuren.
Toch is het ongegrijpelijke, het onwaarschijnlijke de waarheid. De wolk is een
opéénpakking der dampen, opstijgende uit de watermassa's van den Zambesistroom,
die plotseling in diepe afgronden stort, massa's, welke grooter zijn dan die van de
Niagara in elk opzicht: twee on een half maal hooger (122 Meter)en twee maal
breeder (1 3/4 Kilometer). Hier is het een trits van vallen. Twee stukken bodem, het
Boaruka- en het Livingstone eiland splitsen den stroom in het ‘Leaping Water’ of
westelijke cataract, de hooger liggende ‘Main Falls’ en de ‘Rainbow Falls’.
De wolk boven de vallen is zóó groot dat zij wijd en zijd in den omtrek te ontwaren
valt. Geen wonder! Hare hoogte is vaak duizend Meter. Op een afstand van 20
Kilometer van de plaats kan men hooren het ploffen, het donderen van het nat; de
inboorlingen spreken van den ‘Rook die dreunt’.
De vallen zelven zijn eene revelatie van

VICTORIAVAL VAN DEN NOORDELIJKEN OEVER GEZIEN.

het wit, dat hen tooit. Een waar tafereel van schuim! Het dichte oerwoud aan de
oevers; een ‘jungle’ van palmen en baobabboomen, waartusschen de leeuw brult
of loert op zijn prooi, is slechts een povere lijst om de watervlakte, die, bijna
zesduizend voet breed, in de hoogte, blanke zuigingslijnen vertoont, evenals de
Boven-Niagara, bij het naderen van het haar wachtend lot. De ‘Palmgrove’, de diepe
ravijn bij het einde der vallen, zinkt met haar waaiervormig loover, hare bloemen en
varens, langs het steile bergpad, leidende naar alles wat daar borrelt en kookt, weg
in beteekenis, bij het aanschouwen van hetgeen gebeurt met het gemartelde vocht.
Het ‘Leaping water’ na een eindweegs gezogen te zijn, dan opgerold wordende tot
een dikken vloeibaren zuil, welke zich plotseling weder verdeelt in partikuultjes, die
bruischen, trillen, huppelen, vangen de rotsen op; zij werpen het elkander toe,
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slingeren het, spelen er mede, doen het zweven, als in duivelschen dans, naar den
afgrond daar beneden.
Het water domineert hier niet, gelijk zulks het geval is bij de Niagaravallen in hùn
gebied. Te dezer plaatse wordt het beheerscht, is passief. De Niagara stort zich,
met een voornamen plooi, in de laagte; de Zambesi wordt gedreven naar den af-
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WESTELIJKE CATARACT.

grond. Zie de ‘Main-falls’. De rotsen snijden hier, in het reeds schuimend wit,
gigantische franjes, zich uitbreedende naar mate zij sneller en sneller dalen tusschen
de hooge, steile, bruin-zwarte steenwanden. In de diepte wordt de massa gekneld
in een pad van nauwelijks drie honderd voet wijdte; zij aan wie, boven, een spiegel
van 1600 Meter werd gelaten.
Voort moet zij zich wringen, het ploft op haar neer; het bed der engte is sterk
glooiend, hoekig, scherp getand. Voort! voort! Verder naar de diepte. Men stelle
zich, de worsteling voor, als men kan! Op stuiven de nevelen naar het ‘Rainforest’,
alwaar alles wat plant is, eeuwig wordt besproeid, gedrenkt; het schuim vliegt over
de rotsblokken van ‘Buttress point’; de Zambesi draait, walst, ziedt in de ‘Boiling
pot’; weet, opgejaagd wild gelijk, niet waarheen zich te keeren; warrelt, borrelt alsof
hij geen uitweg kent. Het sist er, als werden de wateren opgezweept met gloeiende
knoeten; zij spuiten naar alle kanten, zij lijden het lijden, strijden den strijd, en
ontzwemmen toch ten laatste; dan tooveren zij, uit het nauw komende, als in triomf,
met prismatische kleuren, bogen, cirkels zonder tal, die zich verplaatsen, verschuiven,
voortbewegen, paren in vroolijke, dartelende grillige pracht.
Welke pen zal aan dit scheppingswonder recht doen wedervaren, welk penseel
zich vermeten een denkbeeld te schenken van de majesteit, de geheimzinnige
afgronden, de witte meanders, de veranderende spelingen van water en lucht, de
kleurschakeeringen? Mogen zij, die onmiddellijk vóór een aangrijpend watertooneel
willen staan, de voorkeur geven aan de Niagara! De Zambesival gebiedt
voorbereiding, studie, inleiding, stemming, eene trapsgewijze overgang naar de
mysteriën zijner bekoring; doch, nà die stichtende wijding, maakt hij, te grootsch,
te wijdsch, te verheven, te voornaam, om plotseling te worden bewonderd,
ongetwijfeld den diepsten indruk. Bij de Niagara snellen, schieten de wateren in de
‘Whirlpool Rapids’, vier mijlen verder dan de eigenlijke val, als, nà lange opsluiting
eensklaps losgelaten daemonen voort; maar stel u voor de ontmoeting van den
‘American Fall’ en den ‘Horse-Shoe Fall’ in een nieuwen spleet, nadat zij ruim
honderd meter diep gestort zijn en dan met elkander strijden om den prijs van het
eerst verlost te worden uit de engte, die hen tergt. Hier staat men vóór diepere,
steilere afgronden, vóór rotswanden, welke, waardig, deftig, nederzien op het haastig,
kokend gewarrel daar beneden aan hunnen voet, als ging dat hùn niet aan.
Welke kunstige ingenieursarbeid ook zijn moge de 216 Meter lange, spoorwegbrug,
die den afgrond overspant, het blijve bij eene eenvoudige vermelding: hier, waar
Gods werk zulk een overweldigenden indruk stempelt op de ziel van den kleinen
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Mensch. Als de Zambesi onder de brug vloeit, heeft hij zijne grootste beproevingen
doorstaan. Wel-
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dra herneemt hij, in alle breedheid, zijne rechten, na over eenen afstand van veertig
mijlen de speelbal der rotsen te zijn geweest.
Deze vallen waren mij een symbool van het Leven. Uit het Onbewuste storten wij
in de engte van het Bestaan, worstelen daar met duizend en één euvelen,
zwakheden, rampen, ongelukken, beproevingen, en, terwijl onze gebeden om kracht
ten Hemel stijgen als de nevelen der wateren, ondergaan wij slag en houw, schok
en stoot: nu eens brieschend, schuimend in toorn, dan weder ootmoedig, geduldig
in berusting, totdat ten laatste de regenboog der belofte voor ons straalt en de ziel,
in ruste, gevoerd wordt zachtkens glijdend, vreedzaam vlietend, naar den Oceaan
der Oneindigheid.
Bij Chinde, honderden van mijlen verwijderd van de Victoria watervallen, dáár

MAIN-FALLS.

waar, met eene ondiepe delta, de Zambesi zich langzaam, langzaam in de zee
verliest, bespeurde ik, eenigen tijd later, kleine witte wolkjes aan den Hemel, die
blauw, sereen, vol zonnegoud was. Toen stelde ik mijzelven de vraag: of zij wellicht
de geestelijk verhoogde wateren van den ‘Val’ waren, terugkeerende in zaligheid
naar.... hun Thuis?
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Dertig kwatrijnen van Omar Khayyam,
vertaald door P.C. Boutens.
1. De roos zeî: Zaagt gij ooit zóo kwistig kind?
Mijn open oogen zijn van lachen blind.
Dan los ik lustig van mijn beurs de koorden,
En al mijn rijkdom strooi ik op den wind!
2. Drink wijn, en wees gelukkig bij den wijn.
Bemin, en laat uw minnen zalig zijn.
Gij zijt bestemd om eenmaal niet-te-wezen:
Leer hier den dood al in zijn wederschijn.
3. Mijn dorst leî lippen aan kruiks koelen mond....
Sliep het geheim des levens op haar grond?....
Daar voer een fluistring door de vochte kussen:
Drink lang en diep: ik kom maar éenmaal rond.
4. Doorzag het hart 't geheim van dezen staat,
Dan opende de dood Gods ganschen raad Niets weet gij heden, met u-zelf tezamen:
Wat weet gij morgen als ge u-zelf verlaat?
5. Blijf nog een wijl bij wijn en liefde wakker.
Lang volgt de slaap en zonder lief of makker.
Leg weg als goud dit toevertrouwd geheim:
Geen tulp die tweemaal bloeit op dezen akker.
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6. Ontwaak, o vreemde knaap, het daget al!
Vul met robijnen most het klaar kristal.
Want nooit hervindt uw levenlange zoeken
Dit sterflijk leen, dit uur in dit aardsch dal.
7. Vóordat die Roover u bij nacht verrast,
Verlicht de kruik van haar rooskleurgen last.
Wel als een schat wordt gij in de aard gedolven,
Maar niemand graaft u op, o dwaze gast.
8. Laat ouden schijn in nieuwen schijn verstroomen -:
Wat hindert u uw kort geluk te droomen?
Zoo 't wezen dezer wereld stilstaan was,
Hoe waart gij immer aan de rij gekomen?
9. Ik was niet hier, had het aan mij gestaan Ik ging hier, uit mij-zelven, niet vandaan Het best zou zijn, ik waar' hier nooit gekomen
In dit kansspel van blijven en van gaan.
10. Wijsgeer misnoemen zij mij, die mij haten.
God weet, ik ben niet wat zij van mij praten,
Veel erger staat het: alles wat ik was,
Heb 'k in dit broeinest van verdriet gelaten.
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11. 'k Toog op mijn pad woestijnen door en dalen,
Tot elken aardschen uithoek drong mijn dwalen:
Nooit zag ik een die weêrkwam van de reis,
En niemand ging den weg ten tweeden male.
12. 'k Drink wijn, met allen die dat waardig mogen.
Het moet een luttel ding zijn in Gods oogen.
Toch wist hij eer zijn hand mij had gevormd.
En dronk ik niet, ik stelde God te logen.
13. Voort gaat de nachtelijke karavaan....
Benut de korte rust u toegestaan!....
Maal, schenker, niet om 't morgen uwer klanten.
Reik ons den wijn; want reeds verbleekt de maan.
14. In dit voor-anker-gaan sprak ik niet meê Straks kies ik buiten mijn bestel weêr zee Rijs, gord uw lendnen wel, o slanke schenker,
Verdrinken wil 'k in wijn al wereldsch wee.
15. Verbijsterd zond Hij mij dit leven in,
En nieuw verbazen is ai mijn gewin.
Wij scheidden van Hem zonder wil, wij weten
Van komst noch aanzijn noch vertrek den zin.
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16. 't Geheim der eeuwigheid weet gij noch ik.
Haar raadselspreuk ontcijfert gij noch ik.
Achter den voorhang wordt van ons gesproken.
Maar, valt de voorhang, waar zijn gij en ik?
17. Die Schenker woont in zijn onnaakbre hallen.
Hij het den voorhang onvoorwaardlijk vallen.
Nog schept zijn gril, als bellen in den wijn,
Uw evenschepselen bij duizendtallen.
18. Nu houdt Gij weg van elk Uw aangezicht,
Dan straalt Gij in Uw schepslen weêr aan 't licht:
Eenig Aanschouwer en Alleen-Aanschouwde,
Hebt Gij U-zelf dit weidsch tooneel gesticht.
19. Ik bon een slecht slaaf -: waar is Uw genade?
Mijn hart is nacht -: waar blijft Uw dageraden?
Uw hemel kan ik winnen door mijn dienst:
Dat's loon -: waar zijn Uw gunst en liefdedaden?
20. Elke' avond komt berouw dat ik mij keer'
Van vollen kroes en kelk.... Nu bloeien weêr
Rozen en vreugden.... Met het tij der rozen
Gun van berouw respijt, o levens Heer!
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21. De dag is luw en lieflijk: vroege regen
Wiesch het gelaat der rozen allerwegen.
De nachtegaal in de' ouden tongval roept:
Drink wijn, drink wijn! der bleeke roze tegen.
22. Denk, hart, al wereldsch goed uw eigendom,
En heel de wereld uwer wenschen som En dan u-zelf: sneeuw die voor enkle zonnen
Verteert van 't veld, en geen vindt haar weêrom.
23. Waak, Wel-van-vreugd, de lucht staat rood en geel.
Stil slurp den wijn en tokkel zacht de veêl.
Want niets of weinig winnen zij die slapen,
En wie brengt konde van der dooden deel?
24. Laat niet door smarts omhelzing u bekoren;
Geef niet uw dag aan ijdel leed verloren:
Tot de aarde u wegsluit in haar boezem, pleeg
Beminde lippen, boek en bloeiend koren.
25. Wat die Pen schreef, geen macht die 't keere of wissch'.
Al leed delft dieper zich in droefenis:
Al zoudt gij al uw bloed tot tranen weenen,
Geen druppel maakt gij meerder dan hij is.
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26. Op hun gevleugelde gedachten reden
Der stervren grootsten tot de sterresteden.
Verbijsterd in hun speuren naar dit zijn,
Wentlen ze in hemels groote duizling mede.
27. Mijn jeugd zocht leering bij die wijzer schenen,
En liet zich gretig met hun kennis spenen.
Ik vond de slotsom aller wetenschap:
Die kwam als dauw, is haast als wind verdwenen.
28. De wijzen, knaap, die vóor ons zijn gegaan,
Zijn ingedommeld in hun eigenwaan.
Ga, vul den beker. Al hun woorden wegen
Min dan de wind die ritselt door de blaên.
29. Melkweg: de gordel aan mijn leest ontgleden.
Jihoen: de bedding die mijn tranen breedden.
Eén sprank van mijn rood hartewee: de Hel.
Eén blik van mijn geluk: de Hof van Eden.
30. Gegaan zijn allen die mij naast bestonden:
Zij hebben wijnbezwaard den slaap gevonden....
O broedren in der zielen drinkgelag,
Ik volg u weldra, binnen enkle ronden.
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Het vaderschap van Paul Hooz,
door R. van Genderen Stort.
Aan mijne Moeder.

I.
Een jaar was vergaan, sedert Paul Hooz, krachtdadig door zijn beide vrienden
Lambert Brodeck en Egbert Rivalen geholpen, van zijn vrouw, Cora Betzold, bijna
*)
een deerne, gescheiden was . Hij woonde nu weer in den Haag, dat hij, in onmin
met zijn vrienden en om harentwil, voor Amsterdam had verlaten. Na een jaar op
kamers en zuinig geleefd te hebben, om zijn geschonden vermogen te herstellen,
had hij omstreeks den tijd, waarin dit verhaal aanvangt, een ruim heerenhuis gekocht
in de de Ruijterstraat, tusschen de Bazarstraat en de Laan van Meerdervoort. Het
was een oud huis, dat voor hem gedurende meer dan dertig jaar door twee oude
dames, zusters, bewoond was geweest. Zoo was er, op de eerste en tweede
verdieping geen waterleiding; men vond er twee waterbakken van wit aardewerk,
waaruit het water in een siepelig straaltje liep. Maar hij, minnaar van al wat antiek
was, behield deze en andere ouderwetsche attributen. Het huis, overigens, was
deugdzaam van bouw, de kamers waren ruim en aangenaam, de beide
gelijkvloersche vertrekken vooral, die, hoog van zoldering, des avonds
kasteelherinneringen mochten wekken, want Paul Hooz, in deze beide kamers,
waarin hij het meest huisde, zijn werk- en zijn eetkamer, brandde petroleum, in
fraaie, staande lampen, waarvan de grelle vlam getemperd werd door kappen in
achttiend' eeuwschen stijl en die de gloed langzamerhand herfstig roodbruin had
getaand.
Achter het huis strekte zich een vrij lange tuin, vol groen des zomers, door de
zware boomen, uit de aangrenzende tuinen ook, en de hooge seringen- en
jasmijnenstruiken, die de huizen verborgen, zoodat men zich, mede door de stilte,
geheel buiten kon wanen.
Hij had een dienstmaagd van beproefde en erkende voortreffelijkheid. Zij was
klein en gedrongen, van een zeldzame leelijkheid, een mombakkes voor den
carnaval, met vuurrood haar en een schooljofferlijken lorgnet. Zij kwam van het land,
had een fraai handschrift, las het nieuwsblad van a tot z, ging geregeld ter kerk, had
geen vriendinnen en was, ten gevolge eener onfortuinlijke liefde voor een
groentenboer, zeer zwijgzaam geworden.
Jong getrouwd, bevond Paul Hooz op zes en twintig jaar zich weer vrijgezel en
zoo herbegon hij het leven, dat hij voor zijn huwelijk geleefd had. Hij stond omstreeks
half negen op, ging, na zijn ontbijt, een paar uur paardrijden, schreef brieven of las
tot de koffie, bleef des middags tot vier uur thuis lezen, ging dan thee drinken ergens
in de stad en verdeelde zijn avonden, wanneer hij niet buitenshuis middagmaalde,
of naar een tooneelvoorstelling of muziekuitvoering ging, tusschen lezen en
theebezoek bij oude, goede vrienden. Hij had vijf honderd gulden inkomen in de
maand, had geene ondeugden en bezocht, zoo om de week, veertien dagen, een
lieve fransche vrouw, die in Scheveningen een benedenhuis bewoonde en door
een ander onderhouden werd.
Hij wist zijn vrouw in Parijs, met een vriendin, Kitty Erlanger, een vroegere
maitresse van Egbert Rivalen. Hij verwonderde zich soms over de betrekkelijke
*)

Zie Idealen en Ironieën, Het Bedrog. Dit verhaal, waarin personen uit vroegeren arbeid
voorkomen, vormt nochtans een op zich zelf staand geheel.
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snelheid, waarmee hij van zooveel bittere teleurstellingen en ontgoochelingen
genezen was, maar hij begreep, dat de schaamte en de ergernis zich zoo smadelijk
vergooid te hebben, de klaarblijkelijkheid voorts eener zoo volstrekte onwaardigheid,
de beste heelmiddelen waren geweest.
Op zekeren dag nu, - hij woonde reeds een paar maanden in zijn nieuw huis -,
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ontving hij uit Indië een telegram, den dood meldende van zijn ouderen halfbroeder
Herman. Herman Hooz was controleur geweest in de Sumatrasche buitenbezittingen.
Zijn vrouw was geen jaar tevoren aan cholera gestorven. Hij liet een dochtertje na
van zes jaren.
Eerst een maand later las hij in het schrijven van verwanten de tragische
bijzonderheden van dezen dood. Op twee dagreizen afstands geplaatst van een
hollandsche nederzetting, waar zich een dokter bevond, was hij, lijdend aan
diphteritis, in gloeiende koortsen, met fel ontstoken keel, door eenige trouwe inlanders
in een prauw stroomafwaarts daarheen vervoerd, maar bezweken in den nacht
reeds na hun vertrek, woelend en ijlend op zijn ellendig leger, eenzaam voortglijdend
op den stillen stroom te midden der wildernis, in den hellen sterrennacht, waarin
zich de eentonige zang van den wakenden Maleier stemmingsvol verloor.
Dezelfde mail bracht den laatsten brief van zijn broeder, een met potlood, haastig
en verward, weinige dagen voor zijn dood, gesteld schrijven, en waarin hij, zich
verloren voelend, hem bad zijn kind, zijn kleine engel tot zich te nemen en verder
op te voeden en voor haar geluk te waken.
Paul Hooz, dadelijk, aanvaardde, eerbiedigend, dezen laatsten wil; maar hij bleef
niet zonder zorg. Hij had weliswaar in de verloopen maand aan de mogelijkheid
dezer uitkomst gedacht, maar nu de mogelijkheid een noodzakelijkheid was
geworden, was hij, aanvankelijk, vol vreezen. Was hij wel de geschikte persoon, en
het kind, hoe was het kind? Van goede inborst waarschijnlijk, maar zoo niet? Hij
had slechts lof en prijs omtrent haar gehoord, maar dat juist stemde hem wantrouwig;
elk denkt zijn uil een valk te zijn. Maar vóór alles bleef het edelmoedig verlangen
den laatsten wil zijns broeders op het nauwkeurigst te gehoorzamen en waar hij
zoo met de idee van zijn komstig vaderschap zich al meer vertrouwde, begon hij te
erkennen, dat door deze taak zijn leven aanmerkelijk aan inhoud en waarde moest
winnen. Hij had zich, juist kort voor de ontvangst van het telegram, in een gesprek
met Egbert Rivalen, beklaagd over de betrekkelijke ledigheid van zijn leven. Hij las
wel veel, vermeerderde wel gestadig zijn kennis, verdiepte zijn inzicht, maar daarvan
had toch, strikt genomen, alleen hij zelf het plezier en het nut. Hij vermocht niet,
zooals Rivalen en Brodeck, het gewonnene in eigen arbeid om te zetten en ook
voor anderen waardevol te maken. Was hij maar gelukkig getrouwd; maar hij leefde
onvruchtbaar en zelfzuchtig, een besef, dat hem inderdaad vaak baloorig kon
stemmen. Zoo begon hij naar het kind te verlangen, verheugd de bron van teederheid
in zijn hart weer te voelen wellen en stroomen die, door en sedert zijn huwelijk,
bevuild en verdroogd was.
Na eenigen tijd ontving hij weer een telegram, meldend, dat het kind met een
bevriende familie naar Holland was vertrokken. Hij was reeds, ijverig, met
toebereidselen bezig, schiep één der beide logeerkamers, gelegen op gelijke hoogte
als zijn slaapvertrek, om tot een vroolijke, lichte kinderkamer, met witgelakte meubels,
en aan den wand engelsche kinderplaten, won inlichtingen voor een goede school,
en in het algemeen voor de hygiënische voorwaarden, waarin een kind behoort te
worden grootgebracht, bezocht kennissen, die kinderen hadden van haar leeftijd,
overleg plegend betreffende kinderlijke uitgangen en genoegens.
Zoo bevond hij zich, op een kouden Novemberdag, op en neer wandelend, onder
den tochtigen hal van het Staatsspoorstation, in afwachting van den duitschen trein,
waarmee het kind zou komen, korrekt in zijn donkere winterjas, met zijn bruine
slobkousen en ronden hoed, gejaagd en ontroerd, gelijk een minnaar, die zijn liefste
verbeidt.
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De trein, weldra, stoof het station binnen. Hij zocht, zocht in den stroom der
reizigers, die zich bewoog naar de hekken, waarachter hij, wachtend, stond, naar
het kinderge-
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zichtje met de, op de schouders vallende, blonde krullen, dat hij van portretten
kende. De stroom verdunde zich reeds, toen hij, opeens, het kind zag, een astrakan
mutsje op, in een donkerbruin manteltje, waarvoor een mof aan koorden bengelde.
Zij liep tusschen een loggen, langzaam gaanden heer en een dame, die, mede heel
bedaard, een hand beschermend op een schoudertje, het kind leidde. Zij keek,
zoekend, naar den uitgang, waar hij stond, het kind; herkende ook zij hem hetzij
van portretten, hetzij door den teederen glimlach, waarmede hij haar volgde? Zij
wees hem haar leidster, die op haar beurt haar man opmerkzaam maakte en beide
heeren, uit de verte, wellevend, groetten elkaar.
Terwijl de heer Herwigh de billetten afgaf, stapte het kind, resoluut, met uitgestoken
handje, naar hem toe, haar gezichtje tot hem heffend, waar hij zich boog om haar
op beide wangen te kussen.
- Dag oom, zeide zij met even haperende stem.
- Dag kind, hij hoorde, verwonderd, den diepen klank van zijn stem.
Maar dan volgden voorstelling en begroeting van den heer en mevrouw Herwigh,
hij log en grof, pokdalig, stotterend, grappenmaker, zij erg verwelkt, couperosé,
sporen toonend eener vroegere schoonheid; beiden leken erg goedhartig.
Paul Hooz bood zijn rijtuig, gaarne, zij moesten zijn in een pension in de Zeestraat,
dus vlak bij hem. De wagen, zwaarbeladen; reed weldra af. Mij moest luisteren naar
het echtpaar, dat, flegmatisch, maar oprechtelijk deelnemend, den vroegen dood
des vaders betreurde en dan, om strijd, de lieflijkheid roemde van het kind. Hij
bekeek intusschen het kindergezichtje naast hem, dat, ernstig en vragend, naar
hem op zag en hij zeide zich, dat zij meer der moeder gelijken moest met haar fijne
trekken, haar zuiver gelijnd arendsneusje, haar kleine, harmonisch gesneden lippen,
waarachter haar gave, blanke tanden zichtbaar waren en de groote, bruine, denkende
oogen. Maar in een zekere uitdrukking, bijwijlen, gleed de gelijkenis met den vader
te voorschijn en voorbij. Hij voelde zijn bezorgdheid en vreesachtigheid, het kind
betreffende, vervluchtigen.
De koetsier stopte op den hoek van de Zeestraat en de Laan van Meerdervoort.
De heer en mevrouw Herwigh verlieten het rijtuig onder wederzijdsche plichtplegingen
en betuigingen. Paul Hooz vervolgde zijn weg, het korte eind van de Laan van
Meerdervoort, de De Ruyterstraat in, zij waren thuis.
De maagd verscheen aan de deur. Het kind keek eenigszins bedrukt naar het
mombakkes, dat, in zijn vriendelijken grijns nog leelijker was dan gewoonlijk.
- Dag.... zeide zij nochtans.
- Hanna, vulde Paul Hooz aan.
- Dag jongejuffrouw, en Hanna, verteederd, wisselde blikken met Meneer.
Zij gingen binnen, hun eerste gemeenschappelijke thuiskomst, ontdeden zich in
de gang van hun overkleeren, dan nam hij haar hand, voerde haar mee naar de
achterkamer, zijn werkkamer binnen. Hanna had de beide staande lampen reeds
ontstoken en de luiken van het deurraam, dat toegang gaf tot den tuin, gesloten.
Zoo, in het gedempte licht, eenigszins zwaar door de vele boeken, het groote vlakke
bureau in het midden der kamer en de twee diepe clubfauteuils van donkergroen
leer, leek het vertrek haar indrukwekkend en zij keek een weinig bedremmeld rond.
- Hoe vin je 't hier nou? vroeg hij dan, even verstrooid door een paar brieven op
zijn bureau, waarvan hij de adressen las.
Zij knikte, antwoordde niet, zwaaide met haar eene beentje, als een klein meisje,
dat iets vragen wil en niet goed durft. Dan, dapper, ging zij tot hem en, weer met
even haperende stem:
- Oom, zult u lief voor me zijn?
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Hij zette zich in een der fauteuils, nam het kind tusschen zijn knieën; voelde zij
de liefde, die zijn gezicht verlichtte? Plotseling riep zij uit, snikkend, met jammerend
stemmetje:
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- Betty heeft eerst moesje verloren, toen pappie, nou is Betty heelemaal alleen....
Hij sloot haar vast in zij a armen. - Oom zal lief voor je zijn, hoor, oom zal net zoo
lief voor je zijn als pappie, oom zal pappie en moesje voor je zijn....
Zij mengden hun tranen in eender leed om dezelfde gestorvenen, in eendere
vreugd om de nieuwe liefde, die in hun hart was ontsprongen en Paul Hooz, in deze
teedere en kuische omarming, verstond eerst ten volle deze woorden van Strindberg:
‘Ein Kind lieben heiszt für den Mann zum Weibe werden, das Männliche ablegen,
die geschlechtslose Liebe der Himmlischen empfinden’.
Toen hij, dien avond, om kwart over zeven het kind, verrukt over haar slaapkamer,
ter ruste had gelegd en zich na een half uur vergewist had, dat zij inderdaad sliep,
rustig, haar hoofdje een weinig genegen op het kussen, regelmatig en zacht
ademhalend, ging hij uit. Hij had Hanna gelast in zijn afwezigheid over het kind te
waken.
Hij ging de Bazarstraat door en de Zeestraat, ging links af de Mauritskade op en
sloeg de Amaliastraat in, waar hij, kort voor de Oranjestraat, belde aan een der
groote, statelijke, huizen.
Een knecht in rok opende de zware voordeur.
- Mevrouw Brodeck thuis?
- Mevrouw is thuis, antwoordde de knecht met zekeren quasi gemeenzamen
glimlach, die verried, dat Paul Hooz tot de vrienden des huizes behoorde, als Meneer
maar naar boven wil gaan. Hij ging de marmeren vestibule door, waar een groote
vulkachel dag en nacht brandde en de breede, met zwaren looper belegde trap op,
die naar de eerste verdieping leidde. Na zich in de ruime gang van hoed en jas te
hebben ontdaan, klopte hij aan de deur van een der aan de voorzijde gelegen
vertrekken en trad binnen.
Een salon, waarin weelde en smaak gelijkelijk waren samengebracht en die, juist
door een zekere stijlloosheid, sympatischer mocht zijn, dan een vertrek, waarvan
elk onderdeel volgens hetzelfde beginsel, zich met het geheel gestrengelijk verhoudt.
Meubels en voorwerpen, beurtelings sierlijk en deftig, van verscheiden stijl en orde,
waren in gelukkige samenstemming gerangschikt. Drie staande petroleumlampen,
als bij Paul Hooz, brandden warm en stil achter de gloeddoortogen kappen.
Mevrouw Brodeck zat aan een kleine Louis XVI tafel, waarop een lamp en een
paar kleine stapels tijdschriften en boeken, enkele in gehandwerkten omslag. Zij
las in de Revue des Deux Mondes, gewapend met een bril waarvan de enorme
glazen, in schildpad raam gevat, haar volgens haar zeggen, het uiterlijk gaven van
een sterrenof vogelwichelaar. Zij legde de revue neer, zette den bril af, bij het
binnentreden des bezoekers, wien zij met milden glimlach, haar hand toestak.
Zij was klein en levendig; haar gezicht, misschien niet ganschelijk regelmatig van
lijn, bood een uiterst sympathisch geheel, frisch nog van teint, ondanks de rimpels,
die zich om de oogen vermeerderden, deze laatste jaren, want zij naderde de zestig.
Haar oogen, waarin de heldere rede zich spiegelde, konden, als haar woorden naar
den aard van het gesprek, sprankelen van geest en vernuft en haar immer tot
erbarmen en ontferming geneigd hart verried zich in een teeder uitdrukkingsspel
om den mond, dien overigens de ernst des levens tot verheven gestrengheid ook
veredelen kon. Soms, wanneer zij, herdenkend, alleen was of wanneer een intiem
gesprek oude herinneringen wakker riep, dan kon haar levendig gezicht verstillen
in een uitdrukking van smart, die tot wijdingsvolle stilte en inkeer noodde.
Maar hetgeen voor alles haar onderscheidde, was haar voorname gratie, haar
gracelijke voornaamheid, een uitbloeisel van de antieke ridderlijkheid harer feodale
voorouders, die in den tijd van den Veertienden
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Lodewijk tot de onvergelijkelijke hoffelijkheid zich verfijnde, welke volgens het zeggen
der tijdgenooten in den persoon des konings haar volledigste uiting vond. Mevrouw
Brodeck, inderdaad, stamde uit een oud, grafelijk geslacht, waarvan een tak tijdens
de omwenteling, aan de emigratie, als zooveel duizenden anderen, had deelgenomen
en, na vele omzwervingen in Duitschland en Engeland, ten slotte in Amsterdam
beland was en gebleven. De roem van het geslacht der Carignacs was zijn deugd
en hoewel zij in de zeventiende eeuw, verwant aan den markies d'O en den hertog
de la Trémoille, tot de meest gevierde hovelingen in Versailles behoord hadden,
zoo had zich hun geslachtsboom, te midden der gruwelen en schandalen van dat
tijdvak, in regelmatigen bloei ontwikkeld. De Carignacs, inderdaad, waren de
zeldzame vertegenwoordigers van een geslacht, dat nimmer een basterdloot op
den edelen stam geënt zag en zoo had ook in de achttiende eeuw het fijne penseel
van Baudouin, het meesterlijk portret geschilderd eener markiezin de Chabran, een
overgrootmoeder van Mevrouw Brodeck, waarmede zij een verrassende gelijkenis
toonde en die, zoo verhaalde men, op even geestige en eerbiedige als
onherroepelijke wijze de gunsten van den Vijftienden Lodewijk geweigerd had.
Mevrouw Brodeck was dertig jaar toen zij, na vele aanzoeken geweigerd te
hebben, den man huwde wien zij haar liefde had geschonken, Lambert Brodeck,
een hoogleeraar in de geneeskunde te Amsterdam, stammend uit een der eerste
patricische families, tien jaar ouder dan zij en om de uitnemende hoedanigheden
van zijn karakter en zijn geest in wijden kring geroemd en bemind. Deze zeldzame
man, in wien de treflijkste hollandsche deugden vereenigd en tot welluidende uiting
waren gekomen, beliep, geen twee jaar na zijn huwelijk, bij een lijkschouwing een
bloedvergiftiging, die een langzaam zich verklarende, onafwendbare algemeene
verlamming ten gevolge had. Hij, de eens zoo krachtige en bedrijvige man, verviel
in weinige jaren tot een kleinen grijsaard, wien alle beweging, zelfs de spraak ontzegd
was.
Maar in deze vreeselijke ramp, die bij hoevelen tot verbittering en verzuring hunner
menschelijkheid zou geleid hebben, ontvouwden deze beide menschen een zedelijke
schoonheid als zelden zeer zeker vereerend werd waargenomen. In dit verslagen
lijf leefde de ziel van Tristan den held, gelijk in haar het eeuwig bloeiend verlangen
van Isolde, haar heer te dienen. Zij verstond de woorden, die zijn lippen schetsten,
als waren zij gesproken met volle, klare stem en zij volgde met zekerheid het
wisselspel zijner gedachten in zijn immer klare oogen en hun verglijden over zijn
hooge voorhoofd, waarachter zijn geest, immer helder, werkzaam bleef. Door het
lijden van den man en de toewijding der vrouw bereikte deze liefde een volmaaktheid,
als uiteraard slechts op de wijze der uitzondering kan bestaan. In het vuur dezer
beproeving verreinden zich hun in aanleg reeds zoo kostbare karakters geheel en
waar de oogst van aardsche bloemen voor hen voorbij was, stemden zij hun liefde
op den hemelschen toon, gelijk die in de Evangeliën weerklinkt en, in het algemeen
in de spreuken en zangen van hen, die de wereld als haar verhevenste wijzen en
heiligen erkent. Dat liefde godsdienst is en godsdienst liefde, zij leerde het beseffen
en tot werkelijkheid maken; en zoo bewoog zich bij haar de geringste handeling,
het zwakste gevoed, de flauwste gedachte op het eeuwige rhythme dier liefde,
waarvan Paulus spreekt. En dit mocht de verklaring zijn van den zeldzamen,
verheffenden invloed, dien zij uitstraalde op allen, die haar naderden. Geen, die
zich niet beijverde haar van zijn ondanks alles goede gezindheid te overtuigen en
zij zag, tot wien zij zich wendde, aller gezichten verlicht in den glimlach van
eerbiedige genegenheid en erkentelijke liefde die de weerschijn van haar eigen
liefde was. Zoo aanvaardde zij de slechtheden en lee-
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lijkheden dezer wereld zonder er aan te gelooven, een verrassende candeur, ten
spijt van haar zoo opmerkelijken, historischen en reëelen zin, behoudend.
Christin in den edelsten, gedegensten zin des woords, zonder de
onverdraagzaamheid van kerkelijke leerstellingen, overtuigd, dat de evangelische
uitspraken niet maar een of ander beginsel vertegenwoordigden, maar de
betrekkelijke vorm waren der volstrekte waarheid, vermocht zij nochtans door haar
wijd- en fijnvertakte intelligentie alle vormen te begrijpen en te waardeeren, waarin
het streven ter waarheid zich kenbaar maakt. Zonder stelselmatigheid vergaard,
was haar feitenkennis omvangrijk en zij volgde met hetzelfde gemak de meest
ingewikkelde natuurwetenschappelijke bewijsvoering als de stoutste metaphysische
bespiegeling, en zoo was zij ook, wederom zonder methodische geschooldheid of
feitelijke vakkennis, oordeelkundig betreffende alle kunsten. Maar gelijk in haar
uiterlijk de voorname gratie, die haar kenmerkte, zich nimmer verloochende, zoo
bleef zij, ten spijt van deze veelzijdigheid, ten spijt van de vele sympathieën, die
haar als om strijd omstuwden, ingetogen, een bloesem van bescheidenheid, die
aan haar meerderheid den fijnsten geur verleende.
Haar echtgenoot was voor eenige jaren gestorven. Zij had twee zoons, Godert
en Lambert, Paul Hooz' vriend. Lambert verwijlde meestentijds in het buitenland,
Godert woonde in Parijs. Hij toonde met zijn ouderen broeder zekere
overeenkomsten, sportief en wereldsch leven betreffende, maar verschilde overigens
van hem, gelijk de viveur verschilt van den genius. Vijandschap heerschte tusschen
de broeders. De mindere haatte den meerdere, gelijk de meerdere den mindere
verachtte.
Zoo bleef zij alleen in het groote huis, dat zij tot geen prijs verlaten wilde, voelde
zich eenzaam vaak, waar haar toewijding geen dadelijke bezigheid meer vond. Maar
de zorg voor de beide zoons bleef levendig, de vrees voor den demon, die leefde
in Lambert, een der volledigst en grootst aangelegde menschen van dit tijdvak, een
vrees overigens, die allerminst haar, integendeel hemzelf betrof.
- Wel, en je pleegkind? vroeg zij, innemend en belangstellend, toen hij haar begroet
had en zich tegenover haar gezet.
- Ja, 't is heel wonderlijk, 'k voel me opeens vader geworden, en hij begon, in
aanvankelijk gebroken en eenigszins gejaagde zinnen, als was zijn verheugnis te
overvloedig om tot regelmatige uiting te komen, de gebeurlijkheden van dezen dag
te vertellen.
Zij luisterde, enkel aandacht en zuivere vreugd, waar zij het leven van haar jongen
vriend door een nieuwe waarde verrijkt zag.
- Bravo, zeide zij, toen hij eindelijk zweeg, nou heb je werk, nou hoef je je niet
meer te beklagen over 't betrekkelijk ijdele van je leven, Glück auf.... Zie je, 'n
dagelijksche verplichting hebben en tevens iemand lief hebben, wezenlijk, zuiver
en gezond lief hebben, dat is immers en eigenlijk alles....
Zij dwaalden af, spraken in het algemeen over de dingen, die hun dierbaar waren,
maar, telkens, weerkeerend tot de jongste gebeurtenis, en Paul Hooz voelde zijn
liefde immer wassen en sterker worden de wil, het vrome streven het kind te vormen
tot een der lieflijkste vertegenwoordigsters van haar geslacht, naar het voorbeeld
der edele vrouw, die hem op dit oogenblik met haar bewonderenswaardige gratie
den zin des praktischen levens leerde.
Hij ging vroeger heen dan gewoonlijk, bevond zich om elf uur weer op straat, zich
verwijtend toch te lang gebleven te zijn, stel dat het kind onwel geworden was na
de lange reis, de nieuwe ontroeringen. Hij haastte zich naar huis, trad, nog met hoed
en jas aan, de keuken binnen, waar Hanna boven de krant zat te knikkebollen.
- En, heeft 't kind je nog geroepen?
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- Heelemaal niet, Meneer, 'k ben zooeven nog bij de jongejuffrouw geweest en
de jongejuffrouw sliep als 'n engel.
Hij ging naar boven, de deur van haar
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slaapkamer stond een weinig open, het nachtlichtje waakte. Hij sloop op zijn teenen
tot haar bed. Zij lag nog in dezelfde houding als toen hij haar om acht uur had
verlaten, het hoofdje een weinig genegen op het kussen, regelmatig en zacht
ademhalend. Hij stond vijf minuten in tweestrijd, of hij haar een nachtkus zou geven
op het voorhoofd. Hij waagde het eindelijk, zij ontwaakte, maar voordat hij van zijn
schrik en spijt had kunnen bekomen, had zij reeds haar armpjes om zijn hals
geslagen:
- Pappie, lieve pappie.... dan, zijn wangen nat voelend, met schrik: - Pappie huil
je?
- Nee kindje, Pappie's oogen tranen, 't is koud en 't waait zoo buiten....

II.
Het lieve, samenleven begon. Hij had zijn dagverdeeling gewijzigd, bracht haar
naar, haalde haar van school, vier maal daags. Des Woensdags en des
Zaterdagmiddags, wanneer zij geen school had, wandelden zij samen, in veld en
duin, in het bosch of langs de zee, zij immer vragend, hij, geduldig en voorzichtig,
in haar bewondering voor de schoonheden en wonderen der schepping kweekend.
Hij ging niet meer uit eten, behalve, met haar, bij Mevrouw Brodeck, waar hij zijn
vasten, wekelijkschen avond had. De genegenheid tusschen Mevrouw Brodeck en
het kind was onmiddellijk en volledig geweest. De oudere vrouw ried in het kind de
uitnemende vrouwelijke deugden, die eens heerlijk bloesemen en rijpen zouden;
het kind ried in de oudere vrouw den vollen en schoonen wasdom dier deugden,
die zijzelf onbewustelijk in haar hart voelde kiemen en waarvan de zoete drang haar
bestendige en lieflijke blijheid levendig hield. Ook, eenige malen 's winters, noodde
hij enkele intiemen aan zijn disch, samenkomsten, die Mevrouw Brodeck gaarne,
met haar tegenwoordigheid eerde en bekoorde, waar verder gewoonlijk de oude
dokter Eycken, hun aller huisarts, gezelschappelijk geleerde en treflijk mensch,
Egbert Rivalen en Olivier Morgan, de twee zijner vrienden met hem in den Haag
gebleven, aanwezig waren. Zoo gewende hij het kind aan een sfeer, waarin ernst
en scherts elkaar ophieven en aanvulden, gelijk hij haar de onontbeerlijke
vormelijkheid leerde, die haar natuurlijke wellevendheid tot persoonlijke gratie
verfijnde.
Zondagmorgens gaf hij haar godsdienstonderricht, langzamerhand haar vertrouwd
makend met de figuur van den Verlosser en met den liefderijken, barmhartigen
Vader van het Nieuwe veeleer dan met den wrekenden, richtenden Heer van het
Oude Testament. Want ofschoon hij zelf tot scepticisme geneigd, de voorstelling
van een persoonlijken God een mythologische verbeelding achtte als een andere
zoo meende hij, dat de zin voor het verhevene, die in elke welgeboren ziel leeft,
door de ouderen wel zeer behoorde ontwikkeld te worden in een voorbereidend en
aanvankelijk geloof, dat dan, naar het geviel, door het tot mensch gerijpte kind
eigenmachtig en zelfstandig bestendigd of gewijzigd of verkeerd kon worden. En
zoo herinnerde hij zich met ergernis en weerzin het voorbeeld van een meisje van
misschien vijftien of zestien jaar, dochter van een ongodist, dat eens in domme
aanmatiging gezegd had: - Ik ga niet naar de kerk, omdat ik niet geloof. Alsof het
ongeloof anders dan als uitkomst van veeljarigen arbeid en overdenking te erkennen
en zinvol was.
Later bezocht hij met haar tentoonstellingen en musea, zoo haar zin voor het
schoone voedend, die overigens in hun interieur al een dagelijksche bevrediging
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vond. Zij had het zuivere gevoel voor lijn en kleur, beeld en toon, dat aller gaven
gave is, zonder door één dezer beperkt en verontreind te worden, terwijl ook in de
opstellen, die zij voor school leerde schrijven, het, in alle zwakte, zuivere rhythme
verneembaar werd, dat het juiste taalgevoel van den superieur aangelegden en
beschaafden mensch verried.
Het werd hem al spoedig, als was zij
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altijd zijn kind geweest, gelijk in haar de herinnering van haar vader met het beeld
van dezen, haar tweeden vader langzamerhand versmolt. Het daaglijksch schouwen
in haar oorsprongreine kinderziel was hem een stille opwekking en aansporing
geworden tot eigen edel leven. Hij bestreed zijn euvele driften, in lichaamsbeweging,
sobere voeding, arbeid, maar vooral in zijn immer wakende, ongeslachtelijke liefde
de gewenschte en vereischte afleiding en verstrooiing vindend. Door de bittere
ervaringen van zijn ontijdig huwelijk tot cynisme geneigd, misschien in dezen, zijns
ondanks, den invloed van zijn vrienden Brodeck en Rivalen ondergaand, verloor hij
ongemerkt de hatelijke inzichten en uitspraken, omtrent de menschen in het
algemeen, vol deernis en ontferming, waar hij vroeger in verachting en haat zou
hebben gesproken. Want hij voelde, dat voor deze liefde geen grenzen waren, dat
zij zijn wezen doorvloeide tot zijn verste en fijnste roerselen.
Hij herinnerde, zich de zoetsappige leus van een moralistischen femelaar: - Denk
vriendelijk, eens gevonden bij het toevallig en vluchtig inzien van een bundel irenische
geschriften en waarvan hij zich toen zeer heftiglijk had gestooten en hij glimlachte
niet zonder een zeker vermaak, waar hij bedacht, dat hijzelf nu, zij het in veredelden
zin, dat voorschrift betrachtte. Want in hem was het besef ontwaakt, een besef, dat
hem vreemd was gebleven tijdens het heele proces zijner passionneele liefde voor
zijne vrouw, dat de ethische beschouwing ten slotte toch niet zoo minderwaardig
behoefde te zijn en niet zoo uitsluitend voor den intellectueelen gemeenen man
behoefde te gelden als hij wel geliefd had te meenen, terwijl op haar beurt de
aesthetische opvatting, waarin met name Egbert Rivalen leefde en, in nog grooter
verhoudingen, Lambert Brodeck hem voorkwam niet meer zoo onaanvechtbaar te
zijn.
Dan vroeg hij zich af, of de gevoelswaarden ten slotte wel zoo veel geringer waren
dan de intellectueele waarden, hetgeen hij, vooral het jaar, voorafgegaan aan de
komst van het kind, zoo sterk had geloofd.
- Och, zeide hij eens tot Egbert Rivalen, die, na een dag van lezen en denken,
vermoeid bij hem was gekomen en zich beklaagd had over den zuren arbeid des
geestes, waarvan ook Bolland spreekt en den weg ter Waarheid een rotsigen,
doornigen weg genoemd had, een rhetorisch beeld overigens, waarvan hijzelf de
eerste was om de dichterlijke waarde te critiseeren, - och jullie altijd met je Waarheid,
jullie met je intellectueele vooroordeelen, och jullie.... niet waar, wij houden ons aan
de aarde, waarop we geboren zijn, waarop we leven, waarop we zullen sterven en
wat zal nou, welbeschouwd, 't meeste en 't beste nut blijken te hebben voor onszelf
allereerst en voorts voor de samenleving, waarvan we deel uitmaken en waaraan
we deel hebben? Zelfkennis, dat zul je met me eens zijn, maar hoe komen we tot
zelfkennis? Ziedaar 'n vraag, die ook Goethe zich gesteld heeft: Wie kann man sich
selbst kennen lernen? En hij antwoordt: Durch Betrachten niemals, wohl aber durch
Handeln, 't geen hij dan nader omschrijft: Versuche deine Pflicht zu thun, und du
weiszt gleich, was an dir ist. Was aber ist deine Pflicht? Die Forderung des Tages.
Zie je, dat zijn toch wijze en mooie woorden. Och God, laten we toch niet zoo
veeleischend zijn, ik kom heelemaal terug van dat intellectualisme en 'k begin
tegenwoordig zoo zoetjes aan te gelooven, dat die heele Waarheidsvraag toch
eigenlijk maar 'n aangelegenheid is van secundaire orde.... Ik moet je tenminste
ronduit bekennen, dat 't me toch bijster weinig schelen kan, of 'k de Waarheid nog
eens 't zij langs den weg van dialectische bezinning, 't zij langs dien van mystische
openbaring vinden zal.... Dat zul je misschien heel lasterlijke taal vinden en dat is
't misschien ook, wie weet.... Maar de vraag is, inhoever we werkelijk in 't licht der
Waarheid wandelen, wanneer we zoo ver zijn, of dat we

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

332
ten slotte toch maar in 'n zeker idee van de Waarheid bevangen blijven.... Ik heb
óók gedacht, dat 't intellectueele leven alleen maar 't ware leven was, en dat 't
gevoel, 't gevoel zonder meer eigenlijk maar iets was, waarom je met 'n zekere
minachting wel mocht glimlachen.... Maar 'k wil er niks meer van hooren, van
dergelijke beweringen.... Zou 't gevoel in z'n edelste en fijnste essentie, de liefde
en deze in haar schoonsten en zuiversten vorm, en al blijft ze nou nog zoo verstoken
van begrip, iets minderwaardigs zijn? Kom nou.... Ik begin 't gevoel 'n heel
belangrijken levensfactor te vinden en 'k acht 't heel bedenkelijk wanneer juist
menschen als jij en, wanneer je wilt, Brodeck, hun gevoelsleven toch feitelijk
verwaarloozen, want dat jij om de drie of zes maanden van maitresse verwisselt,
dat vertegenwoordigt toch nog geen normaal gevoelsleven.... 't Is zooals Mevrouw
Brodeck zei, den eersten avond, dat 't kind bij me was, 'n dagelijksche verplichting
hebben en iemand liefhebben, vol liefde zijn, dat is immers alles.... In laatste instantie
is alles toch ijdelheid, daarom, of jij de wereld nog es verrijkt met 'n nieuwe conceptie
van de Waarheid, of dat ik 't kind opvoed tot de superieure menschelijkheid, waartoe
ze, krachtens d'r aanleg, bestemd is, waarom zou 't een nou zooveel meer zijn dan
't andere?
- Er is zeker veel waars in 't geen je zegt, had, erkennend, Egbert Rivalen
geantwoord, maar, zooals 't altijd gaat met dergelijke besprekingen, jij hebt makkelijk
praten, jij bent vol liefde en ik niet en dat zegt alles.. Jij hebt ook weliswaar fatale
ervaringen doorgemaakt, evenals ik op twintig jaar, toen ik me zoo onvoorwaardelijk,
zoo doodelijk, 'k zou haast zeggen in letterlijken zin, moest verlieven en verliezen
in dat jonge meisje, waarvan 'k dacht dat ze 'n toonbeeld was van vrouwelijke
superioriteit, terwijl 't toch werkelijk niet veel zaaks was, maar daarna ben jij rijkelijk
vergoed geworden.... Tu as eu de la chance, que diable.... Ik vrees alleen, dat je
nu de intellectueele waarden weer te laag schat, op dezelfde wijs als ik dan,
misschien, de gevoelswaarden, te gering acht.... Alles is toch betrekkelijk, m'n
waarde en 'n zaak van verhoudingen....
(Slot volgt).

Bij den mierenterp in het bosch
door A. Nieboer.
Ik zit alleen in het bosch op een bank, in den warmen namiddag. De zon schijnt
door de sparreboomen, en op het vochtige zachtgroene mos aan den voet van de
hooge beuken, is het een spel van gouden licht en koele schaduw.
Na den regen van gisteren geurt het bosch sterk naar eikenbladeren en mossen.
De bank waar ik zit is nog vochtig-donker. Hier en daar in het oude vergane hout
staat half uitgewischt een naam, voor jaren daar in gesneden.
Het is of daar op dien stillen plek nooit een mensch meer zal komen. Ik zit daar
al uren alleen en droom en hoor het suizen in de toppen der boomen en het zingen
der vogels.
Zoo juist kwam een grasmusje neergefladderd. Het tripte wat rond, dicht bij mij
op het pad, bleef even, met het schuwe kopje op zij, naar mij kijken, en vloog
geruischloos weer weg.
En rond om mij heen, op den grond en in 't mos is het stille geluidlooze leven van
schuwe insectjes en heel kleine diertjes.
Haastige mieren gaan over het zand en loopen bedrijvig en zoekend in 't rond.
Een zwart-en-rood vliegje met een wespenlichaam, klimt mast in een hoogen
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grasstengel. Het blijft aan den top, met zoekende sprietjes en opgekruld achterlijf,
een oogen-
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blik in beraad, en dan plooit het de glazen vleugeltjes uit en vliegt weg.
Op een zonnigen plek dansen kleine mugjes en roerloos op het zand zit een
goudgroene vlieg. Een kevertje wandelt bedaard op de neus van mijn schoen en
ginds over het pad komt een insectje aankruipen; een duizendpoot of een donker
rupsje.
Maar als ik mij neerbuig en het van dichterbij bekijk is het een heel klein dennetakje
dat door een paar mieren wordt voortbewogen. Eén trekt het, achterwaartsloopend,
voort en een ander duwt er achteraan. Het zijn een paar sjouwers die balken
aandragen voor den bouw van hun huis. Ze slepen er mee door het zand, over
takjes en dennenaalden, waar de grond mee bezaaid ligt; als het vastzit trekken ze
rechts en links om het vrij te krijgen, maar na een poosje zitten ze er voor goed mee
aan den grond.
Ze loopen er om heen en bekijken het geval van alle kanten, probeeren het nog
een keer maar het gaat niet. En dan krijgen ze ruzie. Ze vliegen elkaar in de haren
en krabbelen met hun beweeglijke voorpootjes tegen elkaar op; totdat een het
opgeeft.
De ander probeert het nog eens op zijn eentje en rukt en trekt tevergeefs aan
den zwaren balk en laat hem dan liggen.
Geregeld loopen er mieren af en aan met eieren en takjes en stukjes droog blad.
Ze moeten daar ergens hun huis toch hebben!.. Ik zie er daar een, die een
dennetopje met twee naalden er aan voor zich uitdraagt als had hij een paar
reuzenhorens op zijn kop, want het is wel driemaal zoo groot als zijn lichaam. Ik wil
eens zien waar hij er mee heen sjouwt, want dat is er een die het niet zoo gauw zal
opgeven. Hij draaft er mee rond langs reuzensteenen en over boomstammen, en
stoot overal tegen aan. Maar hij komt steeds weer in de zelfde richting Hij weet waar
hij heen wil.
Nu staat hij voor een hoogen steilen berg, de rand waar het zandpad in den
boschgrond af is gestoken.
Hij probeert eerst, zoekend met zijn horen-sprieten vooruitgestoken, er tegen op
te komen en als dat niet gaat keert hij zich om en krabbelt er achterste voren tegen
op, zijn last mee omhoog trekkend.
En dan gaat het het bosch in, over mos en dorre bladeren, over wortels van
boomen, omheen trekkende langs de onoverkomelijke bergen, door eiken stronken
of boomstammen gevormd. Hij houdt zonder aarzelen de zelfde richting. Maar
hoewel ik hem al meer dan tien meter in het bosch ben gevolgd is er nog niets van
een mierenberg te zien.
Alleen wordt het verkeer langs den weg wat drukker. Heele karavanen van mieren
trekken door de woestijn en de wildernissen, en komen en gaan in een zelfde richting.
Ze slepen met groote takken soms met z'n vijven of zessen te zamen; anderen
wurmen alleen met een veel te groot blad of een stukje hout. Ginds zijn er drie bezig
een dood, groen rupsje voort te slepen; twee anderen rollen een zwartkevertje voort
en daartusschen krioelen de zoekende mieren, die geen werk om handen hebben,
en draven bezorgde moedertjes met hun witte mierenpop aan het hart gedrukt,
blindelings voort.
Het is er een gaan en komen; niemand neemt er notitie van den ander.
Ik heb mijn vriend met de dennensprieten uit het oog verloren, maar daar ginds
ontdek ik hem weer. Hij zit met zijn horens verward in een berg doode bladeren en
trekt wanhopig om vrij te komen.
Ik buk mij om hem te helpen zijn met moeite veroverde buit niet er bij in te schieten,
maar een van de andere arbeiders komt hem al te hulp. Met vereende krachten
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krijgen ze het vlot, en zeulen het zware ding tegen den berg op, en dan: Wel bedankt!
en de ander laat hem weer over aan zijn lot.
Hij sjouwt er al weer mee voort, struikelt telkens in zijn overhaasting, rust even
uit en gaat er met nieuwen moed weer op af. Ik ben nu al zeker twintig meter in het
dichte bosch doorgedrongen maar zie nog steeds niets wat op een mierenberg lijkt.
Maar mijn wegwijzer zal het wel weten.
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Hij gaat zonder aarzelen met zijn last steeds voort in de zelfde, schuine richting over
bergen en dalen, zich door bosschen heen werkend, met een rennetje een zandvlakte
overstekende. En trouwens de weg wordt steeds makkelijker te vinden door de
honderden mieren, die hier rusteloos komen en gaan. Waar ik mijn voet zet krioelen
er mieren om heen en hollen verschrikt heen en weer. Ze klauteren tegen mijn
zevenmijls laarzen omhoog en dalen er weer af als ze er niets van hun gading
vinden.
Zooals ik gehurkt daar naar hen zit te kijken hoor ik het zachte geritsel van de
dorre bladeren, waarover die onafgebroken stoet heen trekt.
En langzaam voortgaande ben ik, zonder het te weten al vlak bij de reuzenstad
der mieren gekomen; een hooge berg van meer dan een meter in doorsnede aan
den voet, opgebouwd van dorre blaadjes en takjes en kluitjes losse aarde. In
millioenen krioelen de inwoners er rond.
De mier met de dennesprietjes is er nu bijna aangekomen. Hij rent niet een vaartje
vooruit en loopt andere omver in zijn opgewonden haast.... Maar als hij vlak aan
zijn doel is, komt een groote brutale mier, duwt hem op zij, neemt hem
meedoogenloos zijn zuur gewonnen schat af en loopt er met pedante aanmatiging
mee weg.... Het beroofde miertje zoekt verbijsterd en wanhopig nog wat rond en
dan verlies ik hem uit het oog tusschen het eenkleurig gewriemel. Zoo gaat het in
't mierenleven ook al net als bij ons. De een tobt zich af en de ander loopt weg met
de eer!
.... En ginds zie ik ook nog oude bekenden. Daar komen de doodgravers aan met
hun lichtgroene rupsje! Ze hebben al hulp gekregen en werken het tegen den berg
op om hoog naar een van de ingangen boven.
En daar is ook het ronde zwarte kevertje, dat onzichtbaar voortbewogen langs
den grond schuift. Een paar anderen dragen een grooten, blauwigen bromvlieg en
tuimelen er hals over kop mee in een van de holen, Eindeloos komen de ijverige
werkers van alle zijden en gaan weer op zoek naar nieuwe buit tot ver in het bosch.
Op den berg is het of ieder takje, ieder grassprietje leeft in die krioelende
mierenmassa. Ze trekken en duwen en schuiven; en hollen heen en weer, en vallen
over elkaar. Het lijkt of dat nooit tot rust zal kunnen komen. Het wordt ook mijn tijd
om te gaan.
Maar juist als ik mij overeind wil heffen, zie ik twee mieren die nijdig aan elkaar
staan te trekken.
Het is een arrestant, die wordt opgebracht. De grootste, een dikke luie mier heeft
zich los weten te rukken, maar meteen heeft de ander hem al weer beet. En nu
helpt er geen achteruitkrabbelen meer... Kom mee vadertje! Geen kunsten, zegt hij,
en hij pakt hem bij den nek en sleurt en trekt hem tegenspartelend naar een van de
holen in den mierenberg.... Of misschien is het ook wel een huiselijk drama waar
de man door zijn vrouw bij de ooren naar huis wordt gehaald. Wie zal het zeggen!?
Daar zal in die wereld van het heel kleine, nog wel zooveel omgaan waar wij groote
menschen geen begrip van hebben!.... Ik wil daar morgen nog. eens heen gaan en
stil naar het nijvere leven zitten kijken in die stad van millioenen. Want nu wordt het
te laat! De stralen van de ondergaande zon schijnen goud langs de stammen der
boomen; de schaduwen lengen.... En de avond valt!.... De vogels zwijgen en gaan
al ter ruste; alleen in de verte klinkt de rustige roep van den koekkoek. Ik wil tellen
hoe dikwijls; dan weet ik hoe lang ik nog leven zal.... En als hij te vroeg ophoudt,
dan wacht ik tot hij weer overnieuw zal beginnen, en tel dat er bij.
Want het is goed hier te leven in de eeuwige stilte van de Veluwsche bosschen,
ver van de menschen; waar vrede en rust in het hart neerdalen, waar men luisteren
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leert naar de stem van het woud, en uren gebogen kan zitten om stil mee te leven
met mieren en kleine insectjes.
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Huwelijkstrouw
door T. van Tecklenburg.
Dagen lang had hij 't voelen broeien....
Maar vanmorgen voor 't ontbijt ontgaf hij 't zich: zóó vroolijk was zijn vrouw bij 't
bepraten van de reisplannen.
Daar ineens, onberekenbaar als 't steeds ging, was het toen toch nog misgeloopen.
In het op hem neerkijken van zijn vrouw als zij sprak tegen hem, de donkre, mooie
oogen zwaar-vol zwartkijken, in dat eigenaardige verloomde praten ineens, voelde
hij dat er nu een woordenwisseling onvermijdelijk werd.
Nu kon hij niet zijn stoel verzetten, zijn kopje leeg drinken of hij wist haar weerzin
voor zijn wezen, haar weerzin die al zijn doen volgde.
En uit dien afkeer lachte ze telkens haar smalend lachje weg, als hij zijn
vingerdoekje liet vallen of er in zijn snor wat achterbleef.
Sinds zij waren getrouwd, hadden die lachjes hem herinnerd: dat ze hem zoo'n
leelijke man vond, dat ze wel met hem getrouwd was, doch een weerzin voor hem
had.
Sprak ze in zoo'n bui tegen hem, dan schokte ze het hoofd wat achterover - de
blanke onderkin lag vol op 't japonboord - ze praatte langzaam in beheerschte
zinnetjes, kalm in schijn-vriendelijkheid, zooals ze 't ook tegen de meiden deed,
onverstoorbaar.
Die liepen weg, roken het, dat in die vriendelijkheid de ware goedheid mankeerde.
Maar hij....
't Tergde hem, die toon.
Maar hij bleef kalm - Oòk kalm.
Ook voor de kinderen....
Het fijne hatelijke spel duurde tot die de kamer uit waren.
Dan was de twist er gauw genoeg.
Als valsche vrienden waren ze, die eindelijk in een brand van woorden hun
verhouding zuiveren alvorens voorgoed uiteen te gaan.
Alleen: zij scheidden nooit.
Daar zat hij nu met zijn wandelkaart, die hij doorgaand op de vroolijke stemming
om de jaarlijksche zomerreis, van kantoor naar huis, had meegebracht.
't Ding lag verworpen. Achteloos opengegooid op de kanapee.
't Leek een haat'lijk vod ineens, besmet met hun nijd.
Van Vlijmen haastte zich meer nog met eten; hij wilde maar weer vlug naar kantoor
toe.... was als een kind fel teleurgesteld nu hij zóó vroolijk 't huis was in komen
loopen.
In een jeugdige vlaag, welke hij, vader van volwassen kinderen, nog hebben kon,
was hij de trap opgestoven naar zijn vrouw die op de slaapkamer was.
Daar had ze hem direct van zich geweerd en bij zijn toch weer op haar toetreden,
hem van zich gestooten.
Alleen - was hij op de slaapkamer achtergebleven en had daar stil gezeten een
oogenblik.... zijn vuisten in zijn oogen geduwd.
Bepaald, zijn zenuwen konden tegen zulke kwetsingen soms niet meer op.
Voorovergebogen zat hij maar door te eten, met zijn kaken te kauwen zonder
trek; zijn hoofd liep vol van verongelijkingsgedachten, 't bitterst zelfbeklag.
Wat?!
Wat-in-godsnaam? hàd hij die vrouw weer in den weg gelegd?
Dat wàs geen leven voor een man. Dat ging niet op den duur. Dat duldde hij niet....
dat....
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‘Papa’, klankte zijn dochtertje's lichte stem ineens in zijn stille gefoeter, ‘is het een
wandelkaart als toen van Heelsum?’
‘Die deugde immers niet’, zei langzaam zijn vrouw.
‘Welwaar’, prevelde 't meisje, partijtrekkend goedig.
‘Och kind’, - had hij lust kalm te zeggen in waardige correctheid zich wringend,
wijl hij wel vloeken kon - ‘die kaart deugde niet omdat Papa hem kocht’.
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En ook nog hield hij zich in, toen zijn vrouw vroeg: ‘Heb je nou aan Jaap geschreven
over zijn kamers’.
Toen talmend, tergend: ‘Of nog niet’.
In schijnkalmte stond hij op om zich klaar te maken voor kantoor.
De meisjes liepen naar boven.
Onverwacht was hij weer alleen met zijn vrouw.
In twisttijden waren ze voortdurend, onverwacht samen.
Alsof ze mekaar, als booze honden doen, onbewust toch zochten - in allen geval
niet ontliepen. Met het opstrijken van zijn hoed, drentelde hij bijvoorbeeld de kamer
weer terug in, anders deed hij dit voor de portemanteau in de gang.
Zijn vrouw stond in haar sleutelmandje te rommelen.
Langzaam haakte ze 't aan haar arm en hem aankijkend met haar meerder lachje,
tegelijkertijd de houding aannemend van weg te willen gaan, smaalde ze: ‘heerlijk,
met zoo'n man als jij weer uit van den zomer’.
‘God’ - hij greep het tafellaken vast, stond een oogenblik in een duizeligheid alsof
hij vreeselijke dingen ging doen van iets naar haar toegooien, iets ergs, iets
gewelddadigs, waarvan men in de kranten wel leest. Hij voelde zijn kop tot iets
gruwelijk boosaardigs gespannen, dan zonk dat weer en aanstaarde hij haar slechts
met kille, booze oogen.
‘Wel ja’, plaagde zij verder, zijn woede peilend, ‘verloochen je waren aard maar
niet’.
‘Ware aard’, brieschte hij, ‘wat weet jij van mijn waren aard’. Wat voorovergebogen
stond hij, zijn gezicht wijnkleurig van drift, klein tegenover zijn vrouw.
't Licht van 't weerwoord schoot uit haar oogen.
En hij had op zijn tong 't eruit te gooien, wat hij haar al honderdmaal had willen
toeschreeuwen - een andre vrouw kent me beter, begrijpt me beter, waardeert mij,
ja, waardeert mij.... heeft mij lief.
Telkens ook, als hij die drift woorden had bedwongen, voelde hij 't oogenblik erna,
dat 't zoo ook beter was, wist hij dat zijn vrouw slechts meelijdend zou geglimlacht
hebben om diegene voor hem in vereering.
Beiden zwegen. Want de pas van de meid kwam uit 't souterrain op.
Er was geen woede, geen haat zóó groot tusschen hen of zij redden beiden den
schijn. Het leek hun hechtste band....
Van Vlijmen zag nu zijn vrouw, zooals ze in de statigheid van haar forsche figuur,
breed en mal-indrukwekkend met het eeuwige sleutelmandje als een ding van
gewicht tegen zich aangedrukt op hun kleine stadstuintje toeliep.
Zijn bedwongenheid wreekte zich.... hij moèst nu verwijten.
Hij zag het deinen na van haar heupen, vond nog geen woorden.
‘Zeg er is’, zei hij toen, haar volgend op den voet en trachtend ruw te zijn in zijn
toon, ‘jij gaat van 't zomer maar naar je familie, ik zal mijn weg ook wel vinden’.
Toen, behoefte daaraan gevoelend, gooide hij er nog een groot woord uit: ‘'k Ben
blij’, zei hij, ‘'k zal genieten als we eens een flinke poos gescheiden leven’.
Zij keerde zich, keerde zich langzaam naar hem toe.
Het was of ze groot er, voller nog werd, staand tegenover hem, of ze in de trots
van haar goed gevormdheid hem mat, enkel met een lang, laatdunkend kijken.
Toen - als verrast door het toch al te ongerijmde van zijn woorden, schitterden
haar oogen een ironisch lachje naar hem uit.
‘Ja’, hield hij vol, ‘zeker, ik zal blij zijn als 'k weer eens een tijd alleen ben’.
‘Kom’, zei ze opgeruimd, als moedigde ze hem aan.
Haar gezicht glansde van pralende bewuste coquetterie.
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Hij kneep zijn oogen dicht en vond haar weer zeer mooi. En een wreedheid was
er tegelijkertijd in zijn hart, omdat hij zich vertrapt wist en toch haar niet haten kon,
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omdat hij nu - nu hij toch woedend was - alleen haar mooi-zijn zien moest.
En buiten zijn emotie om, mompelde hij zijn woorden af: ‘een paar weken eens
alleen uit, naar 't buitenland met een of ander prettig gezelschap.’
Weer lag het op zijn lippen te vertellen van het jonge meisje, een vroeger
kinderjuffrouwtje bij zijn zusters kinderen, dat van hem was gaan houden.
Toen hij, in een tijd van verscherpte verhouding thuis, daar veel bij zijn zuster aan
huis was gekomen en hij een vreemde liefde voor dat kind erop na had gehouden
- een liefde van klagen tegen eene, die graag had willen begrijpen en in haar armzalig
bestaan van kinderjuffrouw zich rijk gevoelde door te mogen troosten.
‘Wel ja’, antwoordde nu zijn vrouw, in totale onverschilligheid, ‘over die reisplannen
denk je dan nog maar eens, maar’ - en nu priemde ze toch haar blik naar hem toe
en leek het of zij na onnoodig gepraat, eindelijk eens ernst wilde - ‘waarom is er aan
Jaap nog niet geschreven.... je laksheid zal weer maken....’
‘O, mijn laksheid’, vatte hij.
‘Ja, jou onverschilligheid voor alles.... of is het jou werk soms dat Jaap zoo goed
heeft geleerd.... dat Corrie dien omgang heeft.... dat ze nog stellig eens een heel
goed huwelijk zal doen?’
‘Toe maar, op welk gebied presteer ik eigenlijk wel wat’.
En als een giftworp siste hij 't naar haar toe: ‘voor 't geld, daar alleen deug ik voor,
om voor je te sjouwen. Om voor je te sjouwen, terwijl je niets om me geeft, nooit
iets om me gegeven hebt.... geen jaar.... niet het eerste zelfs.... nooit’.
Nu stond zijn vrouw verward, bang voor zijn uitbrekende drift, zijn grofheid waar
ze niet tegen op kon. Snel gleden haar oogen de gevel van 't huis langs of niemand
zag.. hoorde.
Van Vlijmen voelde spijt bij dit even beteuterd staan van zijn vrouw, maar wist
dat, als hij nu terugkrabbelde zijn vrouw haar boosheid zou laten gaan.
Fel had hij zijn laatste zinnen zelf niet gevoeld, hij kende ze te goed uit zijn hoofd;
ze waren hem een rhetorischen dreun geworden: de vaste formule welke losschoot
wanneer zij, echtelieden, van weerskanten hun grieven inbrachten. De oude grieven..
dezelfde grieven.... De grieven welke waren en welke bleven, elk huwelijksjaar
opnieuw. Die het innerlijk mislukken van hun echt bewaarden, maar langzamerhand
door Van Vlijmen, in de karakter-nivelleerende gang van het huwelijk werden gezien,
niet als verschijnsel van mislukking meer, maar als slechts noodlottige punten van
verschil. Op zichzelf staande feiten, waarmee de moraliteit van het huwelijk niet had
te maken. Spijt voelde hij weer, hij die altijd goed wilde, altijd om den lieven vrede
wille en een wrevel stak nu in hem op om die twist alweer; twist die niet noodig was
geweest.... twist waaraan hij geen schuld had.
Van Vlijmen keek naar zijn vrouw, die opzij van 't kleine tuinvierkant, stil-weg in
't prieeltje was gaan zitten.
Die lijdzaamheid, zoo ongewoon, stemde hem meer mild; hij ergerde zich plotseling
ook aan zichzelf, vond zich een bruut.
Walgend van zichzelf, van de eeuwige tegenspraak in zijn gevoelens, dat hij nu
geen ruwe kerel wezen kon, niet hàten zelfs, als hem was misdaan, stond hij daar
in die vreemde schommeling van gevoelens, verlegen met den twist, welke hij toch
niet had gewild. Ten slotte rukte hij zich weg uit dit tuintje, waar plots alles hem
ergerde. De schulpen spatten rond hem op, zooals hij den tuin uitsnelde met zijn
korte pasjes van corpulenten man.
Zijn gezicht was hoogrood van nog niet uitgewoede drift.... Zóó kras had 't ook in
lang niet gespookt. Hij trok de voordeur in een dreun achter zich dicht en stoof de
stoep af.
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nooit nam. Door sombere achterbuurtstraten doolde hij verder, doelloos gestuurd
en strumpelend met zijn voeten van drift.. of ze liepen te schoppen, die voeten....
kleine verwoede trapjes en in zijn mond en in zijn hoofd, booze woorden die er te
keer gingen, of het wapens waren.
Wapens die hij opnam, en naar iemand toesloeg. Telkens anders in een nieuwe
kwetsing.
Zijn hart bleef er buiten, beredeneerde hij, maar je maakte je nijdig.... nijdig....
nijdig!
Het keef in hem, dat woord, met een eigen, ander geluid iedren keer.
Ze hadden dan weer eens uitgetwist.
Als kinderen.
Ja.... als kinderen.
Dat was nu eenmaal in hun huwelijk altijd geweest, na tusschenpoozen die
behoefte, 't mekaar eens te zeggen.
Als een machine die telkens vast loopt.
Ja - maar die ook nooit in orde was geweest.
Juist.... Laks, zei zijn vrouw, hij laks.... die zijn godgansche leven had gewerkt.
Zijn voeten strompelden of ze over bolle keienbussens vochten. Hij wist niet waar
hij heenliep. Niet naar kantoor. Dank je wel.
Uit een dolle stratenkruising was hij op de Blaak verzeild. Nu zou hij dan eens
laks zijn. Niets uitvoeren.
Hem best.... hij hield daar wel van, van een uurtje Blaak flaneeren. Wat lette hem.
Zijn woede had hij er uit geloopen. Ja zeker, dat voelde hij best.
Het kleurig Blaakbeweeg was daar in al zijn levendigheid.
Zijn drift-denken verloomde; zijn vaart voelde hij ineens als wel wat malle kippedrift.
Het gezicht van al die wandelende menschen, waarvan het vroolijke en fleurige
alleen hem trof, stremde de jacht die hij nog in zich voelde.
Langs hem was geruisch van vrouwenrokken; in stoeten trokken gelijkvormige
kapsel-gezichten hem voorbij. Vele hadden vage glimlachjes om de mondhoeken
en in de oogen was die eigenaardige afwering die tegelijkertijd magnetiseerend wil
aantrekken. Van het bedenkelijk soort vrouwen.
Met zijn handen op den rug, die daar in een vuist verknepen lagen, was hij in zijn
gewoonlijk wat sjokkerigen gang teruggevallen. Uit zijn neergebogen gezicht lichtten
zijn oogen op, die glijdend versprongen van 't eene vrouwengelaat, dat langs trok,
op 't andere.
Het was zijn stemming van wrevel.... van herrie thuis, waarin hij zich geheel
verharden voelde.
Waarin hij behoefte had om kwaadwillig te zijn, om weg te glijden van den eerbaren
weg. In zulk een stemming had hij 't kinderjuffrouwtje mokkend verteld van zijn leven
thuis, had hij om den troost van meegevoel gevraagd.
En wat hij eigenlijk niet had gewild, dat kind was van hem gaan houden.
Nu stond hij stil, midden in 't gewoel. Wat een knappe vrouw was hem daar langs
geloopen; een buitenlandsche, een Engelsche zeker.
Uit het vlottend geloop stelde hij zich terzij, keek om. Dan weer had hij 't land aan
dat omkijken, aan die belangstelling, welke hij niet keeren kon in die tijden van
misère thuis en die zonder zijn wil opwakkerde. Zijn aandacht voor vrouwen was
nu een oogenblik neergeslagen. Dwalend tuurden zijn oogen de etalages langs van
winkels.
Voor een winkel bleef hij staan - een kunsthandel - waar, vóór het schilderij, hij
wel méér onbewust zijn passen inhield.
Een wei-gezicht was daar: een heerlijke buitenweg. ....Hè....
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Tegen de pui stond hij aan, de zon op zijn rug, gemakkelijk steunend met zijn
knieën tegen den hardsteenen rand van het winkelraam. In groeiende attentie was
zijn hoofd naar 't schilderij heengewend, zijn
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voorhoofd drukte in een klein plekje de kilte van de spiegel ruit. In volle overgave
stond hij een oogenblik. 't Werd stil in hem. Een oogenblik was Rotterdam, was de
Blaak rond hem weg, was ook alle gezinsleven weg. Nu was hij de dorpsjongen van
vroeger, die elken ochtend dwars de weien doorliep op weg naar school. Met wellust
van herinnering dacht hij terug aan zijn dorp.... aan de heerlijkheid van zijn
geboortedorp.... zijn jeugd-leven buiten.
Diep, onder de eerzuchtige verdrietelijkheden van zijn Strebersbestaan lag het,
in glanzende gedachtenis wel bewaard als het kostbare in ieder menschenhart, - 't
geluk van zijn kind-leven.
In de turing op den lichten kleurengloed der zonnewei was het of hij dit ‘buiten’
rook.
En tevens, voor het eerst sinds dagen in dit vrij wegdroomen van zijn gedachten,
leefde hij in een vriendelijk licht en om zichzelfs wil nu, de illusie op, van liefdesgeluk,
van waarlijk geluk, dat hij had gevonden bij dat argelooze meisje, half kind nog, een
liefdesbeantwoording waar aan geen belang vast zat en waarin hij dus gelooven
mocht.
Een zachte blijmoedigheid doorzong hem, terwijl hij dacht aan dat meisje, dat
wist, dat hij alleen wat troost aan haar vroeg.
Hij voelde behoefte haar briefje nu te zien. Zijn oogen neer, tastte hij met
ongeduldige vingers in den binnenzak van zijn jas. In een bundel paperassen zocht
hij. Maar hij vond het niet en direct verflauwde ook al weer zijn ijver, leek 't hem de
moeite niet waard daar midden op de straat te zoeken naar het briefje, dat hij straks
immers gemakkelijk lezen kon.
Schreef ze niet, als hij zich wel herinnerde, dat ze Vrijdag naar Rotterdam wilde
komen.... dat ze verlangde hem te spreken.... dat ze naar hem verlangde....
Hij had nog steeds getalmd te antwoorden. Want hoe aardig op zichzelf als geval,
je moest toch oppassen indien een vrouw alle verstandelijke overwegingen opzij
zettend verliefd was. Vóór alles behoorde hij practisch te blijven; moest hij om zijn
positie denken Een toekomst kon zoo'n affectie natuurlijk niet hebben.... het zou ook lastig kunnen
worden, zoo'n meisje tevreden te houden, al eischte ze niets dan: genegenheid.
Verantwoordelijkheid kon je weliswaar voor zoo'n meisje waar je niets mee uit te
staan had, niet op den hals geschoven worden.
Een man had zijn huisgezin.
Toch was 't te nonchalant dat hij nog niet antwoordde.
Deed hij dwaas, dat hij zoo'n geval niet wat nauwkeuriger behandelde.
Zou hij nu dadelijk niet een briefkaartje schrijven met een paar vriendelijke
woorden.
Och nee, schudde hij dadelijk weer af.... op zoo'n paar woorden droomde zij door,
daar kreeg hij lange brieven op.... alsjeblieft geen brieven meer.... daar waren
vrouwen sterk in: in gevoelens op papier.
Temperen moest hij, temperen.... verliezen wilde hij haar niet, dat meisje dat zoo
van hem hield, Hoe kwam het toch dat hij er zoo zelden over doordacht, alleen die
oogenblikken wel gevleid was, wanneer ze hem bezocht, heimelijke bezoekjes op
't kantoor.
Doch dan nog moest hij denken en was er een sterk verweer in hem dat hem
hiertoe dreef om vóór alles zorg te dragen voor zijn positie van getrouwd man, zijn
zaken, zijn kinderen. Als hij geen tijd had bijvoorbeeld, was hij onverbiddelijk. Toch
hield het kind vol. Na hoeveel teleurstellingen ook.
- Vreemd -
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Als hij daarover nadacht, kon hij 't niet klaren, hoè hij dit eigenlijk van haar vinden
moest, opdringerig of een of andre deugd. In elk geval kon hij tegenover dit groote
gevoel hem toegedragen bitter weinig genegenheid van zijn kant stellen. Ja, dat
kinderjuffrouwtje, zelf misplaatst kind, in de dienstbaarheid met haar beschaving,
hield van hem, begreep hem en had tot een vaste onuitwrikbre liefde, haar
dankbaarheid voor zijn vertrouwen, verinnigd.
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Eén oogenblik voelde hij de waarheid diep in: dat hij bemind werd.
Er ging een ontroering door hem, er joelde wat vreugdigs in zijn hoofd.
Het was een enorm lawaaiend beweeg daar op de Blaak, van in rijen aangonzende
trammen, van rammelkarren en volbeladen wagens; van menschenstemmen en
langs schichtigende gezichten en als een onweer daarboven het treinengerommel.
Dat alom-geraas deed hem goed.
Hij voelde dat aansluiten met die stemming die in hem opstak. Een tumult om
levensweelde. Een wilde roep om teederheid van een vrouw. O, het plezierige
dooreengekrieuw van menschen, de wildernis van levensvorm, van leven hier. Het
feestelijke: te gaan langs die lichtvlakken van winkels.
Het werd hem of de wereld eigenlijk draait om die schitterende winkels voor
vrouwenkleeding, om: - de vrouw.
Of daar zoo'n heele stad voor sjouwt. Hij betrapte zich op een gevoel van wellust,
van vollen vrede daarmee hebben, combineerde dat ineens snel met de twist thuis:....
't zijn eigen vrouw moeilijk maken - zijn grofheid soms - wist toen weer niet of die
grofheid in allen geval gerechtvaardigd was. En nu zat hij weer midden in de grieven
tegen zijn vrouw, dat deze zoo'n weerzin voor hem had, met hem getrouwd was
slechts omdat ze zich zwak in 't leven voelde, geen wil kon zetten tegenover de
harde macht van 't leven-in-moeten als ongefortuneerde en nog wel op deftige
afkomst pralend.
Dàt leed in 't begin van 't huwelijk toen zoo duidelijk bleek, dat hij haar koel liet,
dat hij haar niets was. Zijn huwelijksteleurstelling! Dat gevoel alsof je geen basis
voor 't leven meer had, dat je ineens blasé maakte van alles, vóór je huwelijksleven,
wat je je eigenlijk leven altijd had gedacht, begon.
En je twistte met mekaar, dan eens over iets gewichtigs en dan om een pesterij,
weerzin voor elkaar die door alle gaatjes kruipt.
Intusschen bleef je getrouwd, schudde je dat feit niet af, werd je vader.
Zelfs al kreeg je geen kinderen, dan - je zag het rondom je - werd het eergevoel
van een beschaafde vrouw niet aangetast als ze zonder liefde bleef parasiteeren
op den man, dien ze nu eenmaal had.
Ieder spotte met dat stadhuisbriefje maar ten slotte bleef ieder trouw aan die
vrouw waar hij nu eenmaal mee was getrouwd.
En het leven zelf deed nog vreemder. Want de jaren samen - hoè dan ook
doorgebracht - gaven je een levensgevoel van onvermijdelijkheid. Je gewende; je
droeg je lot.
Hij maakte 't haar terug moeilijk.... goed en wel, doch onder deze onstuimigheid
van leven-samen bleef het bewustzijn van gehuwd te zijn als iets onwrikbaars: d e
innerlijke levensernst in ieder mensch bleef belachelijk
trouw aan die quasi-ernst: de huwelijksformaliteit.
Ja, zoo was het dan wel.
Nu er geen kans op een huwelijk was, bestond er in zijn gevoel voor dat vreemde
meisje, geen ernst.
Zijn ernst.... juist zijn diepe, innigste ernst bleef bij de vrouw van het huwelijk,
zelfs terwijl er geen liefde was geweest.
Zoo stond Van Vlijmen te filosofeeren.
In het absorbeerende van deze gedachtespelingen was hij voor winkelramen
blijven teuten. Suffend hield hij stil voor het raam van een winkel in heerenartikelen;
hij was gewoon zelf voor zijn zaakjes te zorgen; zijn vrouw - ook weer zoo lief - keek
naar zijn goed nooit om, haar onverschilligheid maakte, dat hij er altijd zoo slordig
uitzag. En zelf was hij zoo zuinig....
Doch ja, nu wilde hij van alles voor zichzelf koopen.
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In den winkel schrikte hij van de klok. Zoo laat was het al!
Doch was hij niet zijn eigen baas?
Kon hij den tijd niet ombrengen op de manier, welke hij verkoos.
Toch, in zijn zoo gaarne gewilde on-
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verschilligheid voelde hij zich niet thuis.
Hij wàs een conventiemensch, had niets van een artiest en kende geen
levensvreugd als hij zijn plichten in zijn werkkring verzuimde.
Kom, nu moest hij toch naar kantoor. Jaap schrijven en de brieven voor Pelte en
die naar Müller. Hoe 't daar nu mee zijn zou? Opschieten! De dag was toch al zoo
in de war. Allemaal schade, zoo'n dag van twist; dat was de eenvoudigste herleiding.
En het ging zoo goed den laatsten tijd.
Van Vlijmen moest even lachen, een lachje dat om zijn mond bleef hangen om
die geklaag gestelde balans van hem. Daar had hij nu zijn aardigheid in. Dat viel
allemaal mee op zijn tijd.
Toen, door niets opgeroepen dan door een toekomstbeeld van danige
welgesteldheid, dat hij voor zich uit, in de ruimte van zijn wachtende levensjaren
zag - schoten met volle vreugde die woorden van zijn vrouw hem te binnen.
Dat Corrie, hun oudste, 't hof werd gemaakt door den jongen aristocraat Van
Braam.
Scherper tipte de glimlach om zijn mondhoeken - hij kon ze niet kwijt raken, die
namencombinatie.
Als een lichte kleur had die gezweefd achter al 't bezig zakendoen - de heele
week al.
Als een gebeurtenis van in den schoot geworpen geluk.
- Welverdiend toch ook - Hun leven was er op aangelegd; hun omgang had zich
ernaar gericht.... naar stand. Toen ze op 't eenvoudige bovenhuis nog woonden,
kwamen er namen op zijn vrouws jours, waarvan ieder koopman opkeek.... ja, die
jours toen.... waarvoor de morsige meid-alleen, werd opgeknapt.... de aangewaaide
deftigheid van zoo'n dag....
En de scholen dan! Voor de kinderen. Die hadden ze uitgezocht erom.... om dien
omgang....
De duurste scholen met een belachelijk schoolgeld eigenlijk voor hun inkomsten
en een kleeding voor de meisjes.... de naaister was niet van de vloer; dit alles om
't met de kinderen ver te brengen.
Heel hun leven was daar op aangestuurd geweest.
Dit was hun huwelijksleven geweest; de toekomst van de kinderen....
Of er voor hen zelven geen ander leven bestond....
Van Vlijmen was aan 't eind van de Blaak, stak de chaotische menschen- en
tremmen-wildernis van 't Beursplein over en zwenkte af onder 't viaduct.
Uit gansch zijn gedachtenwarreling was nu niets over dan de koestering dier
namen. Corrie en Van Braam.
Een prettige zekerheid, die geschiktheid van zijn vrouw zoo'n vuurtje warm te
houden. In 't huwelijk als 't om belangen ging.. je werd compleet diefje en diefjesmaat.
In dat opzicht was ze geschikt: een echte koopmansvrouw.... een vrouw met
begrip.... waar hij verder mee kwam.... die, als hij vooruit wilde, steeds vooruit,
déclassés als ze allebei waren... Corrie met Van Braam.
.... In de wijde leegte van de pakhuisstraat, waar Van Vlijmen ten slotte belandde,
staarde hij, suffend een oogenblik voor zich uit, de diepte in van de straat-leegte vóór zijn kantoor binnen te gaan. Zijn oogen vast aan de doode grauwe gevels, aan
een bladerloozen boom die verdwaald tegen een muurbrok aanstond. Naar dien
boom, met zijn armelijken bladergroei, die daar zoo onverwacht en droef-tierig uit
de straatkeien opbrak, moest hij altijd even kijken; die was hem zoo vreemd bekend
geworden in de lange jaren.
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Zoo stond hij een oogenblik, wat voorovergebogen, de eene voet op de stoeptree,
en zachtjens rammelend met de sleutels in zijn broekzak, in leege sufheid turend,
gansch zonder pose van bezige, altijd geaffaireerde zakenman.
Kom, komaan dan toch.... aan 't werk!
Voorin, de vestibule, de hand op zijn
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voorhoofd gedrukt, de oogen daaronder gesloten, wachtte hij toch nog. Of er een
pak bloed naar zijn hersens werd geduwd, voelde hij dat hoofd.
Snel keek hij toen - verschrikt door 't simpel geluid van een in de stille straat,
zwaren stap, alsof men hem niet zóó betrappen mocht met die hand op 't pijnlijke
hoofd gedrukt - door 't ovale glaasje in de tochtdeur.
Doch er kwam niemand aan.
Flink stapte hij nu, met harde stappen op de dof-opgevende houten vloer der
gang.
Met zijn voet stootte hij de kantoordeur open die aanstond; zijn beide handen, de
pinken wat fattig-correct opgewipt, zetten versch zijn lorgnet recht neer op den neus:
ietwat voorover, wat kwiek-bij-de-zaken en streng stond.
Met het zeek're van een altijd zelfde terugkeerende handbeweging duwde hij 't
gladde étui in zijn vestzakje neer. Zijn duim bleef daar toen in hangen en zoo trad
hij binnen, zijn eene hand als een vlerkje, uit dat vestzakje gespreid.
De schrijfmachine rikketikte hem tegen, de klerken werkten, Jansen, de
boekhouder gaf den looper een schrobbeering....
Uitstekend dus.... in orde alles.
Voor het mahoniehouten bureau aan 't raam, dat als een brok glans in de doffe
kleurloosheid van 't ijl gemeubelde kantoor stond, zette Van Vlijmen zich....
voorzichtig zich neergevend in de stoel, terwille van zijn hoofdpijn, wijdend elke
bewegingsovertolligheid.
Loom-machinaal sneed hij de brieven open die in een stapeltje op hem wachtten,
las ze kalm, stuk voor stuk, zichzelf houdend met opzet op een zelfde niveau van
onverschilligheid.
Maar ondanks zijn wil trok zijn belangstelling naar die brieven-verhandelingen toe
in een vanzelf wegvlottende toewijding.
Zooals daar nu de opengevouwen brieven lagen, voelde hij duidelijk, na al dit
droomen dezen middag, dat hier zijn waarlijke belangstelling school en al het andere
verzonk: - dat dieper denken over de kern van zijn huwelijksleven, dat fantaseeren
over vreemde vrouwen, het lichtend inslaan van een vluchtige verschijning op straat,
en dat oogen-zwerven van vrouwen langs hem heen en dan de geschiedenis met
dat meisje, dat gewezen kinderjuffrouwtje van zijn zuster, waaraan hij straks even
moest schrijven.
Van Vlijmen hing als naar gewoonte wat achterover in zijn stoel en dacht na.
De verschillende kopstukken dier firmabrieven gaven beroeringen in zijn
belangstelling, niet ongelijk aan de glijdend-op-eenvolgende liefkoozingen, de
ontroeringsschommelingen die een collectionneur te midden van zijn schatten
ervaart.
Aan de kleur der letter, aan den bouw van den brief, aan 't direct te herkennen
voorkomen van de brieven der firma's waarmee hij zaken deed, hechtte zich met
een directe nuance van voor- of afkeur, van onverschilligheid of gretigheid zijn altijd
in zaken wakkere aandacht vast.
Maar hij had een congestie-hoofd.
Dat hinderde.
Daar zou niet zuinig hoofdpijn uit opkomen.
Zoo'n twist ook, zoo'n lamme twist.
Je was geen blok hout.... je voelde die dingen na.
Wat wilde zijn vrouw toch met 'er aanmerkingen; begreep ze niet, dat hij toch niet
meer veranderde....
Althans niet voor haar.... nu nòg.
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Het was hem of die nijdigheid daar in hem, in zijn kalm daar zittende lichaam,
hoorbaar uitbrak - uit hem òpsloeg in de ingetogenheid van de bedeesde geluiden,
in 't bleeke kantoor gedoe - 't egale rikketikken van de machine.... de korte
voorzichtige kuchen telkens van Jansen en Van Duren en het eenzelvige, zijn stillen
gang gaande, schrijfgekras.
Afzonderlijk voelde Van Vlijmen zich daar zitten voor 't raam, alleen met zijn
boozen kop.... Als een complex van weltevreëe in
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zichzelf gekeerde gemoedelijkheid en knusheid-samen, die vier klerkenlijven om
de tafel heen....
In een woede trok hij 't lorgnet af - 't teere montuurtje van fijn goud en onomrande
flikkerglazen - en gooide 't ruw voor zich neer; 't weergaloos goud-kettinkje
meegerukt, slingerde zich in een grijpend zwaaitje, een bochtig goud-kronkeltje om
't ding heen zooals het viel.
Van Vlijmen had wel hardop kunnen vloeken, zoo hinderde hem dat hij nu niet
ineens kon aanvallen met werken, dat hij daar om zijn vrouw met die hoofdpijn zat.
Een vol vast gevoel was in zijn hoofd, een soezen als half droomen: reactie na
een driftbui.
Sufferig keek hij 't kantoor in, de figuren van de klerken langs.... Willemse die
altijd staan moest als hij schreef. Boutens, dat jongste maatje dat voortdurend met
zijn neus snufte, akelig aanwendsel.
Toen dwalerig de wanden langs, kwamen zijn oogen weer terug, keken ze leeg
de gave vlakken der firmavellen aan.
Als een last was hem zijn werk, dat hij te doen had.
't Vooruitwerken.... van de week immers moest hij een dag naar Utrecht.... regelen
daar alles voor 't studeeren van Jaap.
Woensdag wàs het.
Donderdag en Zaterdag trof moeilijk om er uit te breken.
Vrijdag zou dus moeten.
Vrijdag - en dan zou ie?'
Ja, Vrijdag had het meisje geschreven.
Een dikke wrevel-rimpel om dat nieuwe in den weg treden, stond in zijn voorhoofd
op.
Zooals hij zijn jas opentrok en in een bundel paperassen zocht naar het liefdebriefje
dat hij onbeantwoord nog steeds een week-lang in zijn binnenzak, op zijn borst
droeg, was het of hij voor een vervelende onaangenaamheid stond, die hij nu
eenmaal had aangehaald en tot 't eind toe had in orde te brengen.
In dien zwaren voorhoofd-fronsing schoot zijn oog het briefje door, zoekend naar
dien Vrijdag.
A.... ja.... Vrijdag.... juist.... Vrijdag.
Volgende week dan naar Utrecht, vroeg hij zich.
Maar tegelijkertijd schoot hem het zeggen van Jaap te binnen: - de mooie kamers,
geschikte kamers, voor lui als hij, vlogen weg. ‘Kamers voor lui als hij’, nou maar die zouden er Maandag ook nog wel zijn.
Lui-als-hij! Typisch toch zoo'n jongen. 't Hooge hart van zijn vrouw. Van Vlijmen
glimlachte alsof 't een liefkoozend woord was, 't welk hij overdacht: ‘lui-als-hij’.
Ja, ja, die jongen, die Jaap toch.
Er was een vreugde van trots in hem om dien jongen van hem, die zoo goed
leerde, ja, maar ook in de zesde van 't gymnasium al een heertje was geweest....
een heèr, die lange forsch-gobouwde jongen.
Eens op straat had hij hem niet herkend; werkelijk eens op straat, 't was op de
Cool-singel had hij hem niet dadelijk herkend.... zijn eigen jongen....
Van Vlijmen dwaalde weer weg in een lachend herinneren.
....als die jongen daar nu zoo opstond.... Je kinderen gingen toch voor alles....
geschikte kamers voor lui als hij.
Wel zeker, die kamers hoefden niet te wachten.
Vrijdag - met Jaap. Dat ging natuurlijk voor.
Deksekater; maar al zijn werk dan.... Nu drongen met onafwijsbaarheid allerlei
dingen die in zijn zaken te doen stonden naar voren.
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Tegelijk besefte hij, dat 't ook deze keer weer op niets zou uitloopen.
Dat 't weer neerkwam waar het altijd op was neergekomen, als 't het meisje gold..
op uitstel, teleurstelling.
- En dat dit een natuurlijke gang van zaken was, dat er altijd teleurstelling zou zijn
voor haar - buiten 't huwelijk.
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Want hoe aangenaam voor menigeen stellig, een aardig jong meisje dat mooi was,
dat dol op hem was.... in hem wroette een vervelende braafheid bij een ontmoeting,
een ellendige wrevel ook dat hij liefde kreeg van een vrouw, die niets met zijn
gezinsleven had uit te staan, die vreemd voor hem was en voor hem blijven moest.
Een ellendig soort trouw bespookte hem, waarin niets heldhaftigs, niets moois,
niets edels; een trouw, die hij zijn vrouw eigenlijk niet gunde en die toch in hem wàs.
Daar kwam bij dat hij tegenover dat meisje, waar hij geen
verantwoordelijkheidsgevoel voor hoefde te hebben, toch een zekere verplichting
voelde; 't besef althans drukte hem, dat hij van dat meisje iets aannam, waarvoor
hij niets terug kon geven. Ach, neen, genot was er niet in een liefdeband, buiten 't
huwelijk.
Het bracht je schade bovendien. Schade aan je goeden naam, wat weer op je
kinders, op dochters vooral, nadeelig kon terugwerken.
Schadelijk ook was het voor je werk.
.... Zijn werk, waar ieder oogenblik 't belang van zijn kinderen in betrokken was.
Een heelen dag nam ze hem dan af. Neen meèr.
Want platonisch bleef je niet als je zulke gevoelens wist die een vrouw je
toedroeg.... je gedachten was je dagenlang kwijt, als je eens een heelen dag, wat
hem nog nooit was gebeurd, een vrouw bij je had, die zóó je liefhad, in je opging,
zich overgaf.
Je werk, nu net in dezen drukken tijd, kreeg er een duw van. En je werk ging je
toch boven alles.
Eigenlijk moest hij den knoop doorhakken.... haar eens vierkant schrijven, waar
't op stond:.... lieve kind. er is eigenlijk niets tusschen ons; mijn leven hoort aan mijn
gezin....
Met eenig romantisch welbehagen zag hij dit zinnetje zoo staan in zijn gedachten;
vooraan een brief, als een slag op onmogelijke illusies.
Als een flinke zin ook voor een getrouwd man.
.... Illusies - ja - want wat zij schreef van een hoogere levensopenbaring, als er
liefde is - hij geloofde 'n 'er niet in.
‘Hoogere’, 't woord zelf met zijn malle vaagheid deed hem al meelijdend lachen.
Liefde was niet hooger of lager. Liefde was er of was er niet.
‘Liefde, buiten en boven omstandigheden’ als zij schreef - ‘als een hoogere
levensopenbaring, waarin geen belangen zijn’. - Van Vlijmen las ze nog eens de
zinnen.... ja zoo stond 't er.
Nee, dat begreep hij niet, dat was opschroeverij van mooie woorden.... Van
tegenwoordig.
Liefde voor hem, dàt had ze; liefde zóó, als hij nooit had ontmoet....
Als een snel verraad, glipte zijn denken weg naar zijn vrouw - haar koelheid - en
er was in: een onbewust respect-voelen voor de vrouw, die zich altijd begeeren liet.
't Was een oogenblik of hij dat tegenover elkaar zag 't gezicht van zijn vrouw en
het meisje.... de trek van minachting voor 't meisje dat zich zoo grif had
weggeschonken.... Hij voelde zelf, hij moest 't zich bekennen, ook iets van.... nee nee.... niet denken....
Maar aan zijn instinct - dit voelde hij bitter als een wreedheid in hem die hij niet
begreep - was de koelheid van zijn vrouw zoo niet sympathieker, dan toch diep-in
begeerlijker.
Vreemd was dit. Dat hij lang zoo vast niet hierin stond als hij wel meende soms:
in dat besef zijn vrouw niet meer lief te hebben.
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Of de grenzen ineenvloeiden van 't gezinsleven en 't plicht-leven en 't liefde-leven.
Of duizende draadjes daaruit een band maakten. Zijn huwelijksleven, al was 't dan
voor hem niet alles, was als geheel toch niet òngelukkig te noemen.
Geluk. - Groot woord.
Dat zijn vrouw zoo zorgde voor alles,
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't aanzien van 't gezin naar buiten, waar hij ook alles behalve koud voor was.... 't
had toch zijn waarde....
Dat hij nou zelf zoo vertroeteld niet werd.
't Belang van de kinderen, 't belang van zijn zaken. Of ze 't ter harte nam.
Ze waren er toch maar gekomen, zouden 't nog verder brengen.... wie weet?
En dieper dalend nu in zijn donkere denkgang van wantrouwen, schipperden zijn
gedachten....: Wàt zou daar van gekomen zijn met haar, als hij eens met haar was
getrouwd geweest.... dat bleef toch altijd een open vraag....
Ieder huwelijk weefde een ander web om je heen: een ander soort
geluk-en-ongeluk.
En in zijn huwelijk maakten zijn kinderen het uitstekend.
Corrie met die Van Braam.... Jaap.
Chot, was dàt dan geen geluk....?
Enkel om je kinderen denken.... niet egoïst aan eigen geluk, je kinderen
terugvoeren in hun stand?
Of was je kinders geluk 't egoiste-eigene per slot?
Zou dat altijd, als je zoo tegen de vijftig liep toch maar h è t geluk zijn: 't succes
van je kinderen.... en die huilende behoefte naar teederheid maar malligheid....
verval van je zenuw-centra, zekerder bewijs van je ouder worden doodeenvoudig
als een grijze kop.
Rustig alsof hij tot een zakelijkheid in zijn denken was gekomen, vouwde Van
Vlijmen het liefde-briefje recht, dat toegeschrompeld en weerloos weggeduwd voor
hem lag.
Op een blank glad glanzend vel papier lag het, tot haveloos vodje verworden
zooals het de eerste dagen, afzonderlijk, in zijn binnenzak was verfrommeld door
de zware portefeuille met zakenbrieven die er telkens op neergeduwd was.
Door hem heen flitste dat hij voort moest maken, dat hij Jaap te schrijven had,
dat noodzakelijk een paar andre brieven op de bus moesten.... ook nog dàt briefje.
Onder de klerken kwam al gescharrel van opruimen.
De electrische kelkjes die over de achterste lessenaarplaatsen, in het diepst van
't kantoor steeds gloeiden, waren al uitgeknipt.... welbegrepen zuinigheid van Jansen,
omdat er bij 't klaar maken geen licht noodig was.
Eén stootte bij 't scharrelen met de jassen, een penhouder af, die met een hard
tikje neerviel.
Van Vlijmen zat stil, kijkend naar de klerken, nog aan het bedenken.
Met een flinke handbeweging, streek hij toen weer het kreukelig vodje van het
briefje glad en onbewust in zijn ronddwalend denken zag hij een paar zinnen....
- ‘Maar later als je kinderen goed bezorgd zijn, en je alleen zoudt moeten zijn met
haàr, laat mij dan komen, om met je te leven, om je heen te zijn, voor je te zorgen,
laat mij die hoop’. Als iets ver-afs met drukkingen van verantwoordelijkheid, als noodelooze lasten
van later jaren, als wazige levensverschieten, die hem voor later zonder vroolijkheid
stemden en op 't oogenblik geenerlei ontroeringsbewegingen in hem ontstaken....
las hij de woorden van het briefje.
In het doezelig wijde omdwalen rond den inhoud van wat op dat stukje papier dat
voor hem was geschreven, drong met gewicht ineens, als een levendige kleur het
besef dat Jansen daar nog was,.... die zaak die te bedisselen was met die firma
Müller.. Müller die dwars zat de laatste maanden.
‘Jansen’ riep hij driftig ineens. En 't briefje wegduwend klonk het hard-bevelende
van zijn stem door 't verstilde kantoor: ‘heeft de firma Müller nou nog geen taal of
teeken gestuurd dat ze vrede nemen met dat accept van Pieterse?’
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‘Niks meneer’, kwam 't gereede antwoord van Jansen, die onzichtbaar achter de
opene kastdeur, als een geheimzinnigheid die hij daar zijn levenlang al zoo verrichtte,
zijn kantoorjasje uitschoot.
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De klerken, met bedeesde lichamen - een sluik groepje in 't schemerend licht fluisterden nog zoowat onbestemd onder elkaar, als jongens verlegen wie het eerst
het groetend woord zou nemen.
Achter elkaar kwamen ze dan aan. Jansen voorop, die groette.
In verstilde echo's volgden de andere stemmen.
Doodsch was nu het grauwe kantoor, waar Van Vlijmen alleen voor 't raam aan
zijn bureau zat, groot en leeg als een school in avonduren, hol welvend over zijn
eigen verlatenheid.
IJverig schoof de zachtloopende vulpen over 't papier, lijnend den eenen regel
na den andren.
Die firma Müller moest dan maar eens precies de puntjes op de i's krijgen.
Het lange breede vel met de blauwe krulletters der firmanaam bovenaan, kwamen
zoetjes aan vol.
Van Vlijmen wond zich op over die kwestie en schreef maar door.
Zijn gansche, onverdeelde toewijding ging uit naar de uiteenzetting die hij de firma
wilde geven, waardoor een spoedige oplossing kon worden verwacht.
Zijn hoofd gaf telkens een knikje van goedkeuring aan de woorden van zijn
schrijvende hand.
Bescheiden ruischte Jansen's klokje vijf slagen.
Of op dat geluid een antwoord werd verwacht, knikte hij, met toch een wreveltrekje
in zijn gezicht om de stoornis der herinnering: Jà.... jà.... hij kwam klaar.... daad'lijk
was hij klaar!
Met driftige zwarte halen zette hij zijn handteekening, grof met zand overstrooid,
als een laatste kwaadaardigheid.
Zonder aarzeling nam hij een nieuw vel.
Nu aan Jaap.
Hij vond het aangenaam het schrijven aan zijn jongen, hield het ‘leuke’ er graag
in, 't vertrouwelijke, 't vader-vriend zijn van je jongen....
Drommels, nou dat briefje aan dat kind.
Hij was geheel uit den denkgang nu van hoè, precies hij de verhouding wilde.
Maar wel voelde hij die weer als zeer vèr af. En zonder vroolijkheid....
Wat had hij ook weer willen schrijven?.... zoo'n geschikte zin.
.... A-ja, dat hij voor zijn gezin wilde leven....
Hij beet even op zijn nagel, onbesloten.
De mogelijkheid dat 't toch wel eens ineens uit kon zijn, vloog hem tegemoet.
Ondanks alle redeneering gaf de liefde van 't meisje hem toch: een gevoel van
bezit.
Hij oogde op, weer naar het briefje dat van hem afgeschoven lag.... liefste, las
hij: term die zij er altijd tot vervelens toe boven zette.
Maar het echte gevoel dat onder de banaliteit van het liefde-woord school, raakte
hem een kort moment aan.
Hij voelde, dat hij plotseling kleurde in een ziele-beweging van vreugd.
Als een bonte coulis schoof 't voor hem: die uitgelatenheid van verleden jaar, toen
hij begreep hoè - overgegeven - zij hem liefhad.... dien korten waan....
Er was niet veel van over.
Als je getrouwd man ook was!
De praktijk van 't huwelijksleven maakte van zulke gevoelens immers een ironie.
Je hield je ten slotte toch aan de vrouw, de moeder van je kinderen.... dat was
ook billijk.... al was dan die vrouw....
't Klokje van Jansen dat zich een heelen tijd leek te hebben stilgehouden, stoof
ineens vooruit met rappe scherpe tikjes.
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Kom opschieten, zei hij zich kort.
- Opschieten. Kwart over zes eten, hij hield van regel - ook in de huishouding.
Nog lag het briefje wachtend op zijn antwoord.
Het leek nu van Vlijmen alsof de oogenblikken van zijn tijd kostbaarder werden.
Met driftige hand greep hij een velletje van een blocknote onder zijn bereik.
En niet recht wetend nog wàt - zonder
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gedachte-vergaring, meer als een physieke drift van wrevel die in hem aandreef,
smeet zijn stevige hand in een neerbonken telkens bij 't verder loopen van de pen,
korte besliste woorden neer.... ‘lieve kind, ik wil leven voor mijn gezin. Bij mijn
kinderen vergeleken, ben jij niets. En ook jegens haar, die hun moeder is, heb ik
verplichting. Laat ons geen realiteit zoeken voor onze gevoelens, geen wegen gaan
die niet mogen. Het is me, ook wegens zakendrukte onmogelijk je te zien. Leef
gelukkig en vaarwel’.
De enkele voorletter van zijn naam, zette hij eronder in een hakige inktstreep.
Het kleine briefje vouwde hij toe; hij smeet het voor zich neer.
Onaanzienlijk lag het op de dikke vierkante enveloppen der twee anderen, met
de breede gewichtige kopstukken der firma's.
Zijn horloge trok hij uit zijn zak.
Ja - nèt.
Net, zou hij nog op tijd thuis kunnen zijn.
Kwart over zes aan tafel. Règel!

Herrijzenis,
door Herman Middendorp.
Voor Kathleen Parlow.
De nacht die droomen uit de stilte kweekt
zeeft blauw en goud uit diepe heemlen neer.
O klankenval die door dit zwijgen breekt...
o lied op lied, o gouder tegenkeer
op gouden zang, die geen vergeten bleekt
of dooft; een schat, die met verstild begeer'
de ziel herschouwt als géén gerucht meer spreekt.
Dan zingt dit lied - verlangen wènscht niet meer....
Schaduw van vreugde maakt het leven rijk,
waar onverbeid een ziel een ziel gemoet
in éénder wondre wereld, met gelijk
trachtende kracht, éénzelfde slaan van 't bloed.
Dat naar de krocht der donkre herkomst wijk'
de droeve drang des doods - leven is goed....
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Kroniek.
Boekbespreking.
Maurits Sabbe, De Nood der Bariseele's, Bussum, C.A.J. v. Dishoeck,
1912.
Maurits Sabbe is de gelukkige auteur van twee boekjes, die in korten tijd bijna
algemeene bekendheid verkregen hebben. Het zijn D e F i l o s o o f v a n ' t
S a s h u i s (1907) en E e n M e i v a n V r o o m h e i d (1909). Vooral het
eerstgenoemde, waarvan al een derde druk is verschenen, kan thans reeds vermoed
worden te behooren tot de populaire nederlandsche lectuur. Het is een
glunder-levenswijs verhaaltje à la ‘Ami Fritz’, goed geschreven, en nét nog
innerlijkwaar genoeg, om ook door den litterairge voeligen en geoefenden lezer met
een glimlach aanvaard te worden; tevens, door zijn blijgeestigen schrijftrant, iets
gemoedelijk-lichtzinnigs en zacht-humoristisch, van groote bekoring voor het publiek
dat leest louter om zich wat te verstrooien.
E e n M e i v a n V r o o m h e i d , schoon schijnbaar van zelfde allure, heeft niet
zoo algemeen bekoord. Naïef-vrome zielen dwéépten er mee, méér dan met het
voorafgaande boekje zelfs, maar die wat dieper keken en wat scherper dachten,
wisten niet goed, hoe zij het, in dit zijn verhaaltje, met den schrijver hadden. Een
tweespalt, een scheur in zijn ziel - in ‘De Filosoof’ misschien toch ook al wel merkbaar
- scheen zich hier verder uit te strekken en wijder te gapen. De ‘oude vrijer’ - altijd
een beetje belachelijke, maar daarom juist zoo aardig-menschelijke figuur, waarheen
telkens weer Sabbe's belangstelling gaat - de oude vrijer, nog zoo aantrekkelijk van
echte jonghartigheid in ‘De Filosoof’, hier was hij van een heimelijk centen-tellende
berekening geworden, terwijl de religieuse extase der jonge minnenden hen van
elkander en van het leven aftrekt, en - zou men het heel diep willen zoeken - wel
eens de wanhoop zou kunnen beduiden van een melancholisch-pessimisische
levensbeschouwing, waarin enkel nog het op zulke wijze aan het leven ontstijgen
oogenblikken van rust en vrede brengen kan. Evenwel, heel zeker leek ook dit lang
niet, immers - en dit was het vooral waardoor vele lezers in onaangename verwarring
en onhelderheid werden gebracht - van de oude plezierigheid, waarmee in ‘De
Filosoof’ over dat grappig-blij (ofschoon toch ook al lichtelijk onsmakelijk) geval van
wederzijdsche verliefdheid tusschen een man van vijftig en een meiske van twintig
werd geschreven, was in E e n M e i van V r o o m h e i d , bij de beschrijving van de
listig-rekenende vrijerij der beide oudjes nog heel wat overgebleven. Een humor
scheen dit, ál te toegeefelijk gemoedelijk, op het cynisch-onverschillig
zich-maar-wat-amuseerende af! Dat het leven, in de jeugd nog zoo vol ernst, zoo
zeer bezield door innige overgave aan het hoog-ideëele, met het klimmen der jaren
- althans bij velen - kalmpjes aan blijkt te verloopen, om in den ouderdom nog slechts
vreugde te scheppen in de tastbare materie, in het veilige en lekkere, is een waarheid
die men nu liever niet met een lachje bestrijken moet, althans niet met een plezierig
lachje. En Sabbe, in sommige gedeelten van zijn boekje, scheen daar ook eigenlijk
heelemaal niet de man naar te zijn.
Voor hen, die zich, door zulke overwegingen, sinds E e n M e i v a n
V r o o m h e i d eenigszins weifelend of onwillig voelden in hun geesteshouding ten
opzichte van Maurits Sabbe, bracht D e N o o d d e r B a r i s e e l e ' s de verzoening
- de opklaring en de genegenheid. Zou het misschien mogelijk zijn, dat het den
schrijver zelf ook eenigszins zoo gegaan is en hij met dit boek zijn eerste groote
overwinning op het leven heeft be-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

349
haald? Dat dit boek de uiting is van een veroverd levensbesef en fel-bekampte
innerlijke harmonie, de uiting - en tevens, misschien, het middel waarmee de schrijver
zijn strijd volstreed? Immers dát zijn ze, voor ons schrijvers, in de eerste plaats,
onze boeken: verdedigings en veroveringsmiddelen, en zegeteekenen tegelijk. De
goe-gemeente pleegt te meenen, dat een schrijver schrijft over de dingen die hij
kent, als 't ware om zijn kennis aan de groote klok te hangen. Doch inderdaad is
het om zelf tot kennis en klaarheid te komen, om, het leven beschrijvende, althans
iéts van dat leven te leeren b e g r i j p e n !
De N o o d d e r B a r i s e e l e ' s lijkt mij ook daarom zoozeer een boek van
innerlijken strijd en overwinning, daar het, wèl geproefd, een aanmerkelijk
verschil-in-geest vertoont tusschen zijn eerste en laatste gedeelte, Het begin is
somber. Het eerste boek laat weinig hoop. Des schrijvers visie op het menschdom
schijnt van een zwart pessimisme geworden; ofschoon nog altijd, mild-wijsgeerig,
de menschen aanvaardend zooals zij zijn, ziet hij hen toch allen, of bijna allen, als
ellendige egoïsten en van de grofste soort. De enkele warm-gevoeligen, teederen,
kunnen het niet uithouden, sterven. Eén teedere blijft leven, doch hij wordt in een
hoek gedrongen, verwaarloosd, mishandeld bijna, zelfs door zijn eigen, toch
overigens volstrekt niet harden of kwaadwilligen vader. Het spotziek-plezierige
lachje, dat vroeger bestendig om des vertellers lippen scheen te verwijlen, vertoont
zich hier nog slechts af en toe. Vol somberen weemoed schijnt hij te zijn, nergens
uitkomst ziende, en de dood door zelfmoord, dien hij zijn hoofdpersoon van het
eerste deel, Fons Bariseele, gunt, verwondert of pijnt ons geen oogenblik, doet ons
eer weldadig aan. Beschreven wordt ons die dood als een heerijke verlossing, en
dat moet hij ook wel hebben beteekend, zij het misschien maar enkele oogenblikken,
voor den armen eenzelvige, die hem zich welbewust aandeed.
't Is in den avond:
‘Daar lag de wrakke kogge, waarop hij gewoonlijk bij 't peuren ging zitten, aan
den dijk vastgemeerd. Werktuigelijk stapte hij in 't vaartuig, legde zijn kuipken te
water, liet zijn wormtros zinken en zette zich daarbij op de verrotte roerbank neder.
Zijn hand, die anders zoo gevoelig was voor al wat in het water aan zijn aas peuzelde
of hapte, lag nu slap om den peurstok en liet hem van lieverlede los.
Op den beweeglijken waterspiegel, die als een versmallende, blikkerende band
van witte klaarte lijnrecht in het verre verschiet met den maannevel en den lichthemel
in een klare wolking, als in een lichtgrot samensmolt, speelden vonkende schilfers
en schubben in rustelooze, trage kabbeling. Het water scheen loomer te lijperen
onder zijn licht vracht, die tot op den bodem zocht door te dringen. Een zilveren weg
leidde op het krakeeltje van de vermolmende kogge naar de stralende hemelkloof
ginder, tusschen de wolken van maneschijn doorglansd.
Bariseele's visioenoogen lagen vast op die schitterende hemelreet en zagen er
het zaligste beeld. Hij richtte zich op in de schuit en voelde zich veerlicht. Zijn beide
armen strekte hij uit naar het licht, dat ginder ver uit den hemel gudste, en hij zag
het witte beeld, dat hem uit de verte wenkte, naderen op het zilver der waterbaan.
In extase stond hij met strakke spieren, ruim ademende borst en van zegen suizende
slapen op haar te wachten. Ze ging hem aanraken. Nu was ze daar, de lang
verwachte. Hij gaf haar zacht en stil een kus, als in een droom, den ijlen droom
zijner teederste herinneringen - en in een roes van zaligheid stapte hij over den
rand der kogge, met haar mee’. (I. 224).
In het tweede deel, dadelijk al, wat lichtere, hellere tonen, een blijder humor vooral.
De teedere vindt wat schrale troost, maar die hem 't leven mogelijk maakt, de harde
wordt tot zondige menschelijkheid getempteerd
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en ondervindt er schande door en hoon. Het is het verhaal van het samenleven der
beide zoons van den gezelfmoorde. Het eeuwige verhaal van het onderliggen der
droomerige zachtheid onder heerschappij van het verstandelijk egoïsme, met telkens
uitblinken van het kleine, stille geluk-in-lijden en de waardigheid des slachtoffers
tegenover de heimelijke benauwingen en de belachelijkheid des heerschers. Vae
victoribus! Jean Baptiste, de uitgedroogde boekhouder, kille egoïst, voorzichtige
braverd, nijdige huistiran, wordt hoe langer hoe bespottelijker; zijn broer Monne wint
zich een sfeer, een aureool bijna van zacht duldend martelaarschap. Geen
tezamenkomen, geen verzoening, geen harmonie tusschen die beide uitersten
schijnt meer mogelijk - tot het toeval, of liever: tot HET LEVEN die toch brengt. En dat
zoo eenvoudig en volkomen aannemelijk. Jean Baptiste wordt ‘peter’ over het
vijftiende kind van zijn patroon, den notaris; dit peterschap is nu juist niet precies
zoo eervol voor hem, als hij 't zich voorstelt, maar hij vermoedt dat zelfs niet en gaat
er danig prat op; hij hecht zich aan zijn petekind, eerst uit slaafsche gevleidheid,
later... doordat het meisje zoo lief is, zoo zacht en aanminnig, voor hém vooral. Maar
als het wat ouder wordt en begint te denken, hoort het van meneer Monne. en wil
dien ook eens zien. Het komt in het lugubere huis der broers. En het is of er een
lichtstraal is gevallen in deze sombere woon. Monne, uit zijn eenzelvigheid opgewekt,
verovert, met zijn natuurlijke teederheid, het kinderhart natuurlijk op stel en sprong,
en het schoone slot, de groote heerlijkheid van dit boek, is naderende.
‘Ze kende haar twee peetjes al op een draad en met echt vrouwelijke diplomacie
wist ze beiden te vriend te houden. Uit haar behendige handelwijze konden zij
beiden, elk voor zich zelf, afleiden, dat zij een voetje voor hadden. Aan Jean Baptiste
liet zij openlijk blijken, dat hij haar “zoetpeterken” was; haar genegenheid voor Monne
toonde zij heimelijker, alleen met een stil woordje, een vluchtig streelgebaar of een
zinrijk pinkoogje, dat peetje nummer twee uitstekend begreep. 't Was tusschen Bietje
en hem als een stille verstandhouding geworden, die nooit bepaald in woorden werd
uitgedrukt; doch waarvan beide de plezierige geheimzinnigheid volkomen vatten.’
En ten slotte, waarachtig, brengt Bietje de broers tot elkaar. De scène wordt
voorafgegaan door een andere, vol poëzie en kostelijken humor: die waarin Bietje
de beide oude mannen aan het zingen en dansen weet te krijgn, daadwerkelijk aan
het zingen en dansen, met haar, in hun oude tuintje. Het laatste hoofdstuk van dezen
roman: B i e t j e d e V e r o v e r a a r s t e r , behoort tot het beste wat de jeugdige
Vlaamsche litteratuur heeft voortgebracht; er zijn verrukkelijke bladzijden in. Streuvels
zou hetzelfde gegeven misschien nog grootdichterhjker hebben verwerkt, maar ook
Sabbe's visie is hier soms van een verklaarde helderheid - zoo fel belijnd als gij de
dingen kunt zien staan tegen een zomernamiddag-hemel die langzaam uittegloeien
staat - en sommige bladzijden, b.v. die van den dans in den tuin, bezitten een gansch
eigen bekoring van frissche, geurige lichtheid. Daar is iets van kinderdans ook in
den toets van den schrijver, een onbeschrijflijk vlug en licht, maar toch precies raak,
aantippen der essentieele zaken, een virtuose gemakkelijkheid van schrijven, die
toch overal echt blijft, overal gaaf en gedegen.
‘- Snij me dat blad af, beval ze, ik zal 't daarmee doen.... En Monna sneed dadelijk
het groote rhabarberblad af, dat Bietje hem aanwees. Nu had het danseresje een
waaier en daar ging de menuet.
Zoodra Bietje zich in beweging zette, begon ze een gratievolle, langzame wijs in
drie slagen te neuriën, waarbij ze met kleine trippelstapjes op de teentjes
vooruitkwam; haar kopje hellend, nu naar links en dan naar rechts, met de linkerhand
den waaier
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wuivend in sierlijke, trage bogen terwijl ze met de rechterhand haar kleedje met
echte markiezinnetjesgratie tusschen duim en wijsvinger oplichtte om het uit te
wijden in bevalligen zwaai. Met behaaglijke rhythmische zwenkingen van haar lenig
lichaampje, even een kniebuiging makend, even nijgend tot een heuschen groet,
hipte ze op een mooi kronkelende S-lijn voort, licht als een kwik-staartje in de voren,
tot ze terugkeerde op de plaats van waar ze vertrokken was en, voor ze stil hield,
nog ampertjes opwipte als een bal, die de eigen veerkracht maar noode bedwingen
kan. En nauwelijks was de eene dans ten einde of daar ving de andere aan. Bietje
danste haar prille meisjesblijheid uit.
‘Haar rank lichaampje, plooiend en buigend in 't blanke kleedje harer
geneuglijkheid, was als een groote witte bloem, die wiegelde op lenigen stengel,
een kuisen, teer wonder van liefelijkheid en jeugd. Hare oogjes waren als der duiven
en keken de oude gebroeders blij vragend aan: “Kijkt toch: kijkt toch! 't Is wel lief,
niet waar?..”
En beiden vonden inderdaad, dat het lief was met een liefelijkheid, die geen gelijke
had. In hun oogen was één verbaasdheid.
Monne kon den blik niet afwenden van de hippelende trippelvoetjes, die in hun
lage, oranje-kleurige muiltjes bedrijvig schenen te spinnen aan een onzichtbaar
wonderwerk. Hij zou het met zijn stramme handen zoo vlug niet gekund hebben.
Een voetje vooruit, een voetje gezwaaid als een overslag van rechts naar links, van
links naar rechts, dan een draalvoetje achterwaarts, en zoo steeds aan 't weven en
speldewerken als een rusteloos pikkelpootend spinnetje. Schoon zijn uw gangen
in de schoentjes, o dochtertje des prinsen, uw pantoffeltjes hebben Monne's oogen
bekoord!
Jean Baptiste scheen het, dat Bietje den grond niet aanraakte als ze danste. Ze
was los van den bodem en scheen in een wiegenden wind te zweven op de
uitwaaiende gepijpte kragen en lubben, de wuivende falbala's en verdere sierlijke
palleersels van haar kleedje. 't Was de lucht, die Bietje omhoog hief en droeg in
grillig spel als een reusachtigen witten vlinder, en werkelijk had Jean Baptiste bijwijlen
als een half bewust vreesgevoel, dat Bietje wel kon wegzweven van luchtige lichtheid.
- Doe mee, doe mee! riep het meisje, dat zich al meer en meer opwond.
- Doe mee, peetje Jean Baptiste.
En vóór peetje van zijn bewonderende gepeinzen bekomen was, gaf Bietje de
opwekkende wijs aan van den contredans van Marion en Marionette. Jean Baptiste
deed alsof hij wat tegenstribbelen wou, doch Bietje was hem al gauw de baas en
weldra stond de dor-ernstige notarisklerk als vis-à-vis dansvaardig tegenover het
glundere meisje.
Daar zette Bietje den opgang in:
Ik ben rijke, rijke, rijke,
Marion en Marionnette,
Ik ben rijke, rijke, rijke
Marion!

Ze stapte los en licht vooruit en dan weer achteruit op de cadans van haar liedje en
toen ze op haar laatste Marion een driedubbele, sterke klem legde, stond ze weer
fiks op haar plaats.
Nu was 't Jean Baptiste, die den tegengang moest uitvoeren.
Ik ben arrem, arrem, arrem,
Marion en Marionnette,....
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Zoo klonk het schor en wat uit den toon, terwijl hij met zwaren hielstap vooruitkwam,
't bovenlijf log heen en weer schuddend en hoekige, veel te groote gebaren makend
met de lange armen. Toch overmeesterde de dansvreugde den ouden man en met
de innige overtuiging, dat hij 't goed deed, stapte hij maar voortdurend op tegen
Bietje, die nu met hem meezong.
Ook Monne herinnerde zich het deuntje van Marion, dat hij meer dan een halve
eeuw geleden voor 't laatst had gehoord. Het scheen hem plotseling of een wind
van
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prille jeugd hem tegenwoei en de rhythmus van 't liedje begon in Monne te werken,
zoo overweldigend te snokken en te slaan, dat hij als meedanste waar hij stond en
de maat sloeg. De lust werd hem te sterk en opeens, zijn broer wat verdringend,
riep hij met kinderlijke drift:
- Ik ook, ik ook!
En Bietje riep dadelijk mee, rood van vreugde:
- Ja, ja, bravo! Peetje Monne ook, allen te gelijk!’
‘En het drietal zong en danste tot het hijgde’.... (II bl. 184).
Misschien wel het eerste dat u opvalt, wanneer ge een boek van Sabbe hebt ter
hand genomen, is.... iets ouderwetschigs. Deze schrijver schrijft wel niet meer precies
als er voor vijftig jaar geschreven werd, maar zijn géést verschilt niet veel van die
der jaren rond 1860; hij is het juist tegenovergestelde van futuristisch. Rustig, bijna
al te afgezonderd-rustig, als van de wereld afgestorven, schijnt deze auteur te leven
en te werken. Het is bijna ongeloofelijk dat hij secretaris van de ‘Vlaamsche Gids’
- redactie is en penningmeester van de Zuid-Nederlandsche Vereeniging van
Letterkundigen. Eer zou men kunnen begrijpen, dat hij, geboren en getogen te
Brugge, waar zijn verhalen spelen, deze geboorteplaats nooit hadde verlaten en
geen nota genomen van wat er overigens in de wereld alzoo werd gepoenderd en
gewrocht. Onder de werken des heeren Sabbe, waarvan het lijstje voorin dezen zijn
laatsten roman staat, komt echter voor: ‘Het Proza in de Vlaamsche Letterkunde’.
Men kan dus niet anders aannemen of Sabbe is in dat proza tehuis, hij weet van
welke geestelijke evoluties het een spiegel biedt, hij heeft begrip van evolutie in 't
algemeen en van wat tijd beteekent in de kunst- en andere geschiedenis. Doch uit
zijn eigen werken zou men dat niet zoo zeggen. Wanneer leven zijn personen? Nú,
of voor honderd jaar? Men komt het niet te weten. Men ziet ook niets van hun
omgeving. D e N o o d d e r B a r i s e e l e ' s omvat, wat duur betreft, meer dan
vijftig jaren; welnu, in die vijftig jaren schijnt de wereld absoluut niet te veranderen.
De Bariseele's worden ouder, een halve eeuw ouder, verzekert ons de schrijver,
maar evenmin als in hun jeugd beschrijft hij hun uiterlijk 25 of 50 jaar later, het hunne
noch dat hunner omgeving. Gelijk in 't hart van Brugge zelf - voor wie niet heel
nauwlettend toeziet - zoo schijnt ook in Sabbe's innerlijk de tijd stilgestaan te hebben,
ja zijn geest schijnt eigenlijk niet zijn eigene, maar een geërfde.. van zijn grootvader!
Worden wij door zijn taal - het kán niet anders! - dikwijls aan moderne Vlaamsche
schrijvers, aan Streuvels, Buysse of Teirlinck herinnert, en verheft zich zijn boek
tegen het einde, tegen zijn hoogtepunt (de dans) boven elk tijdsbegrip, in de mindere
gedeelten herinnert het door zijn geest veel meer aan Dickens, of, op z'n modernst,
aan Daudet, Men denkt zich den, toch nog jongen, schrijver onwillekeurig in een
lange, nauwsluitende gekleede jas en men zou niet verwonderd zijn hem afgebeeld
te vinden met een kalotje op en in den mond een goudsche pijp. Zoo immers was
het voorkomen onzer grootouders, toen fransche schrijvers al zwierige lokken en
dassen droegen, wijde artiestenbroeken en eigenzinnig-gevormde hoeden.
Doch zie, de heer Sabbe moge dan alles behalve een nieuwlichter zijn, in zijn
soort is zijn tegenwoordig werk voortreflijk. Sober, eenvoudig, innig-menschelijk,
van een aandoenlijke teederheid dikwijls, van een weemoedig poëtisch levensgevoel.
Het begin van ‘De Nood der Bariseele's’ is al dadelijk eenvoudig-goed en, mij althans,
vrij wat sympathieker dan het wat opgemaakte, wat gefriseerd blij-geestige, in ‘De
Filosoof van 't Sashuis’. En hoe deze schrijver vertellen kan! Het is, misschien, zijn
edelste talent, en zeer zeker in de Nederlandsche litteratuur een der zeldzaamste.
H.R.
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Affiches voor 1913.
Het jaar 1913 getuigt van een onafhankelijkheidszin die enorm is. Onafhankelijk
toch van elkaar zullen er tusschen de twintig en dertig tentoonstellingen gehouden
worden, de een al grooter en belangrijker dan de ander. Dat er nu wel eens eenige
mislukken zullen, lijdt geen twijfel, daarvoor was voor vele èn de voorbereiding te
kort, en de belangstelling der inzenders te veel versnipperd. Om op deze
tentoonstellingen echter behoorlijk on tijdig den aandacht te vestigen zijn reeds van
officieele zijde aller onsmakelijkste aanplakbiljetten en reclamekaarten gemaakt
met vredespaleis en boerinnetjes, die waarlijk niet de moeite waard zijn er nota van
*)
te nomen. Afgescheiden echter van deze billetten die bestemd schijnen om
inzonderheid de buitenlanders naar Holland te doen toestroomen (misschien had
een billet met

affiche ontworpen door mej. w.c. drupsteen.

een groote flesch ‘Schiedammer nat’ in deze ook wel succes gehad, dit is immers
met de boerinnetjes en de klompenboertjes onze reputatie over de grens) behalve
dan deze wansmaak, verschenen er reeds eenige billetten, waarmede wij de
ontwerpers en de tentoonstellingscomité's geluk kunnen wenschen, affiches die nu
eens gunstig afsteken bij wat ten onzent gebruikelijk is. Ik bedoel die voor de
Scheepvaarttentoonstelling en voor de tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1913’, en
ten slotte voor de tentoonstelling van Huisen Tuin. De beide eerste zijn het resultaat
van een prijsvraag en zouden voor twijfelachtigen dus de meening logenstrafen,
dat prijsvragen zelden een goeden uitkomst opleverden, en beide zijn hoewel zeer
verschillend van opvatting als affiche wèl wat zij zijn moeten. Zij trekken den aandacht
op een afstand, tusschen andere billetten, terwijl de tekst duidelijk uitkomt, zoodat
men direct kan zien waar het om gaat. Afgescheiden van andere eischen, zijn dit
*)

In een bericht in de dagbladen verdedigde het hoofdcomité hare artistieke keuze door mede
te deelen dat zij haar licht had opgestoken niet bij kunstenaars, maar bij directies van
stoomvaartlijnen en spoorwegmaatschappijen, als zijnde de menschen die door langdurige
ervaring weten, welk soort van reclame haar geld waard is.
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immers de voorwaarden, door de bestemming aangegeven. Een affiche toch is een
gebruiksartikel en heeft als zoodanig aan verschillende gegevens te voldoen. Al is
het nog
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zoo fijn, gedistingeerd van kleur, maar de tekst is onleesbaar, onduidelijk, het geheel
verliest zich op een afstand tusschen de andere plakkaten op een schutting, dan....
deugt het niet. Nu kan men direct aan de voorwaarde: ‘den aandacht te trekken’
verbinden dat dit door mooie kleur, door smaakvolle compositie zij. Immers wij
ijveren niet alleen voor doelmatige gebruiksvoorwerpen, maar ook voor schoone.
Laat daarom het aanplakbiljet behalve praktisch ook een genoegen zijn om naar te
kijken. En waarlijk dit zijn deze drie pas verschenen billetten. Het woord E.N.T.O.S.,
dat ieder nu wel kennen zal, en het groote schip, zij komen op het affiche van den
heer Rol dadelijk uit. Men ziet oogenblikkelijk waarop dit plakkaat doelt, het is geen
diepe symboliek, dus voor den haastigen voorbijganger zelfs begrijpelijk. Daarbij
zit het van bouw goed in elkaar, is de kleurencombinatie aantrekkelijk, en de witen zwart-tegenstelling sterk genoeg om datgene te doen spreken, wat het meest
op den voorgrond treden moet.

AFFICHE ONTWORPEN DOOR DEN HEER C. ROL.

Ook het ontwerp van Mej. Drupsteen voor de tentoonstelling van ‘De Vrouw
1813-1913’ vertoont deze kwaliteiten, van bruikbaarheid en schoonheid. De letters,
hoewel wat mager van bouw, zijn duidelijk en leesbaar, de symboliek der ontwakende
vrouw, en oer huiselijk spinnende en naaiende joffers, eenvoudig, de indeeling goed,
het geheel prettig om aan te zien. Het is ernstig, degelijk, voornaam en beschaafd;
het draagt een serieus karakter, en toch mist het nog een eigenschap die ik terugvind
in de billetten van den heer Rol en den heer van Diedenhoven, de ontwerper van
het plakkaat voor Huis en Tuin. Deze beide laatste wijzen m.i. meer op het direct
contact van den ontwerper met den lithografischen steen. Vergis ik mij niet dan
teekende ook Mej. Drupsteen haar ontwerp zelf op steen; maar, vast van omtrek,
vlak van kleur als dit is, had het even goed door een lithograaf gecalqueerd kunnen
worden. Haar affiche is de getrouwe weergave van een zuivere teekening, terwijl
juist de beide andere kunstenaars hunne
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ontwerpen min of meer op den steen vervolmaakten. In hun werk zit iets van de
herleving van den lithografischen arbeid; zij zoeken naar nieuwe wegen, die de
volbloed lithograaf nooit zou durven bewandelen.
Het billet met het groote schip, en het andere met het landhuis, zij hebben naast
hunne goede kwaliteiten, nog die, van te tintelen door het speelsche vernuft,
waarmede de beide ontwerpers de uitvoering leidden. Door tal van kleine
toevalligheden in den rand, in de vulling van de letters, hebben zij het matte,
eentonige van een effen tint vermeden, en daardoor een effect verkregen dat met
verf op hunne teekening niet te bereiken zou zijn geweest. Er zit in beide lithografisch
leven.
Is het noodig ze uitvoerig te bespreken, ik geloof het niet.
Als dit nummer verschijnt, heeft een ieder ze allicht aangeplakt gezien, en zich
misschien verbaasd dat ze na enkele dagen een andere kleur kregen. De drukkers
willen schijnbaar niet anders gebruiken dan gemeene aniline-kleuren, hoewel ze
weten dat die verschieten m o e t e n . En het is jammer dat ze hier zoo weinig
rekening

AFFICHE ONTWORPEN DOOR DEN HEER W. VAN DIEDENHOVEN.

mede houden, omdat wanneer alle kleuren evenveel verschoten, het affiche over
het geheel zwakker zou worden, maar in kleurtegenstelling toch gelijk zou blijven,
nu echter is de eene kleur meer licht-echt dan een andere en daardoor wordt, dikwijls
zeer ten koste van de artistieke opvatting, het evenwicht verbroken. Ik weet niet of
dit thuis behoort bij de bescherming van ons artistiek-eigendom, mij dunkt van wel.
De goede uitvoering van het werk eens kunstenaars moet toch niet alleen de eerste
dagen gewaarborgd zijn, maar in dit geval minstens voor de maanden dat deze
billetten den openbaren weg sieren.
De nijverheidskunstenaars, wier werken meestal door andere uitgevoerd worden,
zij moeten toch de zekerheid hebben dat die uitvoering niet alleen goed zij voor het
oog, maar ook deugdelijk.
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De vereeniging voor Ambachts en Nijverheidskunst, die de Centrale Commissie
Plan 1913 te recht wees op het allerzonderlingste in de keuze harer artistieke
voorlichters, zij zal ook deze zaak eens ernstig onder oogen moeten zien.
R.W.P. Jr.
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DUINEN.

Landschappen van L.W.R. Wenckebach bij Buffa.
Wenckebach is vooral beroemd als illustrator, maar nu hij hier geen enkele illustratie
toont, wordt het vermoeden bij mij sterker, dat ook hij - evenals Vaarzon Morel b.v.
- zich gaarne als schilder aangemerkt wil zien. Dat hij het schilderen met nog meer
liefde doet.
Bij hem vind ik dit zeer begrijpelijk. Wenckebach heeft zich in zijn vele en
voortreffelijke illustraties altijd wel in de eerste plaats doen kennen als beminnaar
en bestudeerder van het landschap. Over het algemeen - ik zonder hier enkele
prenten b.v. in dat kostelijke ‘De Muizenwereld’ uit, - was hij als teekenaar van
mensch en dier nooit het best op dreef, wel altijd deugdelijk, maar niet bij
uitnemendheid boeiend, niet bijzonder oorspronkelijk of rijk of snedig in het typeeren,
noch ook zich verlustigend in de beweging en het leven. Waar nu de
landschap-beminnaar in hem sterk was, en de liefde voor de natuur in hem wel de
eigenste drijfkracht, kan het niet verbazen dat hij bij het weergeven van die
schoonheid ook geen volle bevrediging vond in de beperkte middelen der grafische
kunst. Met penseel en verf laten de inniger bekoringen van de buitengezichten, de
kleur, de sfeer, de stoffelijkheid, zich uitteraard veel dichter benaderen dan in enkel
zwart en wit, en men begrijpt dat waar een gansch palet ter beschikking was, de
hand van den teekenaar zich vaak als gebonden voelde. Vooral wijl wij hier iemand
zien schilderen, die nog na verwant aan de Haagsche school, de buitenstemming
ondergaat als een lied van subtiele kleur- en licht-schakeeringen.
Zien wij terug op den tijd, waarin Wenckebach, Vaarzon Morel, Moulijn, Edzar
Koning en enkele anderen in ons land een betere periode van illustratieve kunst (in
het bijzonder van voordracht realistische, niet decoratieve) schenen te openen, dan
lijkt die opkomst wat voorbarig en geforceerd te zijn geweest. Ze was meer een
vertakking van Engelsche en Fransche kunst dan een levenskrachtig begin van een
Hollandsche en het bewijs wordt wel daardoor geleverd, dat deze menschen nu alle
vrij-werkende schilders en vooral landschapschilders zijn, of althans bij voorkeur
zijn, terwijl eerst tien jaar later ongeveer hier en daar met eenigen lust aan
illustratiekunst wordt gedaan.
Bij Wenckebach, die het in het gebruik en de exploitatie der grafische middelen
zoo zeer ver bracht, en die ten voorbeeld kan gesteld worden, nog steeds, in zijn
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eenvoud en verantwoordelijkheidsgevoel, aan ons allen, bij Wenckebach schijnt de
eigenlijke lust ook al te trekken naar het aloude Hollandsche landschap en zijn
erkende en onuitputtelijke schoonheidsmotieven. Zelfs is het in dit verband
opmerkelijk dat geen enkele figuur, uit menschenwereld of fauna, op al die
schilderijen en de weinige krijttee-
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keningen is aangebracht.

VEER TE ENSPIJK.

Het is, alsof de illustrator van zoo vele sprookjes en verhaaltjes zich eigenlijk pas
vrij voelt van het beroep, als hij met de natuur gansch alleen is.
Het is frisch werk, met blijkbaar genot gedaan door iemand, die aan het open land
zijn hart ophaalt. Men kan voor het ééne doek meer voelen dan voor het andere,
over het geheel staat het al op één plan, en een goed plan. Worden wij nu en dan
al eens aan een of anderen meester herinnerd, de schilder leunt nooit tegen een
voorbeeld aan. Bovendien, hij grijpt nooit boven zijn macht, en is steeds sober en
ingehouden, niet als bij een ander iets jonger schilder, die zoo heel erg Hollandsch
wil zijn, (Langeveld), zien wij den bezielden werkelijkheidszin verlaten voor rhetoriek.
De waterpartijen, de duingevallen, de dorpjesverschieten, het heeft alles zijn ware
karakteristieke bekoring bij dezen schilder, zijn gevoel is er een, dat zich dadelijk,
in kalme herkenning doet verwelkomen. De zonnige hei in haar eenzame broeiing,
is er al zoo waar als het vocht-doorwaasde lage land, en elders schuilekiekt het
dorpstorentje vriendelijk tusschen de rijzige, boersch-deftige olmen. Maar de guurheid
is er ook, de guurheid die Gabriël zich koos - en dan, in al zijn rijkdom van aspecten,
de bolle wind van Holland, van wiens humeur en temperament, kracht en moedwil
wij hier in de wolken gemeenzame dingen herlezen.
Is de illustrator Wenckebach hier nu geheel afwezig? Wel wat de concrete dingen
betreft, maar er is een dieper verband. Niet slechts in de enkele, zeer volledige en
rijke krijtteekeningen, waar iets van zijn gebondenheid is, niet alleen nog in de
eigenaardige signatuur, die niets van de pittoreske loopende hand heeft, vind ik
hem, maar zijn beste kwaliteit, het karakteriseervermogen, is er in den schilder
mede. Meer dan lyrisch, schijnt mij dit gezonde werk karakteristiek, en dat komt ook
sterk uit in dat gezicht op Leerdam, dat hier tweemaal, eens klein (en blijkbaar direct
naar de natuur) en eens groot, (meer een atelier-werk) geëxposeerd is. Hetzelfde
zeer indrukwekkende geval is door Bastert en door Wiggers behandeld, bij den
eerste is een wijdheid en een stoerheid die van grooter opzet spreekt, maar in
Wenckebach voel ik bovenal een waarheidszin, die nooit rauw, doch zeer innemend
is.
Het is intusschen, over het algemeen, meer bepaald de stiller en vrijer stukjes
echt buiten, puur en door geen menschen-woonplaats ontwijd natuurschoon, welke
deze bezige vacantiegast met gezonden voorkeur opzoekt en vereeuwigt.
H e e m s c h u t houde hem in eere!

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

Een reeks natuurindrukken, waaraan men met warmte terugdenkt, omdat zij van
liefde getuigen, een liefde die in het landschap niet slechts een aanleiding tot
schilderen, doch een geluk op zich zelf heeft gevonden.
C.V.
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Kinderportretten in den Rotterdamschen kunstkring.
Een tentoonstelling, die niet is geworden, wat zij had kunnen en moeten zijn. Er was
hier geheel onvoldoende g e k o z e n ; jury-werk ware hier te doen geweest, hetzij
door een bijzondere commissie, hetzij - zoo het daartoe de kunde had - door het
bestuur. Wat de technische kundigheid der aan-richters van een expositie vermag
te maken, heeft pas die van grafische kunst te Amsterdam schitterend bewezen.
Indien deze tentoonstelling van kinderportretten herhaaldelijk het woord dilettantisch
in pennen of op lippen gebracht heeft, het is voor een deel zeer zeker te wijten aan
onvoldoend deskundig overleg bij de voorbereiding. Er schijnt uitgenoodigd, er blijkt
althans aangenomen, zonder dat men te schiften vermocht.
De Rotterdamsche Kunstkring, welke bij de stichting als een kunstenaarskring
was bedoeld, is dat niet geworden; doch als een bloeiende leekenvereeniging met
honderden leden kan hij voor het kunstleven in deze koopmansstad ontzaglijk veel
beteekenen, gelijk hij reeds beteekend heeft, daar een leekenbestuur lichtelijk wat
mee heeft van den energischen geest der stad, en niet door Hamletterigheid of door
artistieke, partijdigheid - gelijk zoo vaak, als artiesten besturen - in zijn doen wordt
belemmerd. Met hoe menige tentoonstelling, hoe menig gelukkig i d e e , is deze
kring in den lande tot een voorbeeld geweest. Tentoonstellingen eener categorie
van afgebeelden dreigen met te veel belangstelling voor ‘het onderwerp’ aangericht
te worden. Dit gevaar bestond bij een tentoonstelling van kinderportretten niet, of
althans veel minder; doch de zaak is nu bedorven door de onvoldoendheid der
voorbereiding. Hierdoor kijkt - juist bij een tentoonstelling als deze - het publiek wèl
te veel naar het onderwerp; en wie wat beter zien, voelen hun genot door wrevel
bedorven, doordien er te veel is en daarbij zooveel leelijks. Ook het publiek ondergaat
den deprimeerenden invloed der vele middelmatigheid, en weet daarbij nog moeilijker
dan anders te onderscheiden.
Een kritisch overzicht van wat de tentoonstelling bevat, zou voor deze korte kroniek
te ver voeren en is hier ook niet op zijn plaats, doch op sommige werken dient de
aandacht gevestigd.
Er zijn hier twee schilders, die wel als volkomen contrasten beschouwd kunnen
worden; de een, een werker, wiens arbeid door het geweten wordt gecontroleerd,
de ander een flaneur, wiens werk behaagzuchtige Spielerei is. Het zijn Haverman
en Anton van Welie.
Van Welie's geteekende meisje (in houtskool met waterverf) wekt de algemeene
bewondering, doordat het honigzoet is, van een lievigheid van zacht rose kleurtjes,
van op de zinnen werkende contrastjes van bruin en rose; doordat de pose van het
model een zekeren Franschen chic heeft en affectatie.
Wat men niet ziet, is de onuitstaanbaar slappe behaagzucht in de teekening, de
groote oppervlakkigheid, de onverschilligheid en nonchalance. De kleur, de lijn, de
uitdrukking, de houding, alles ademt oppervlakkigheid en behaagzucht. Daar is
nergens in de geheele teekening een dieper ingaan, noch in de vizie, noch in de
techniek, noch in het karakter. Beziet men de teekening op een afstand, dan is alles
slap en levenloos; dan is zij absoluut ontdaan van alle plastiek, van levensechtheid;
en beziet men haar van dichtbij, de oogen, het neusje, den mond, de wanglijn, dan
is alles onvast, slap, slechts ‘ten naaste bij’. Geen kwestie van het opbouwen, het
construeeren van een vorm, geen kwestie van een raak aangeven van de dingen,
waar het op aankomt; geen kwestie van stijl, van e c h t e elegance. Denken we
eens aan Hamilton, den Engelschman, wiens werk men in den Haag en te
Amsterdam onlangs heeft bewonderd, die
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in zijn lito's zoo heerlijk met krijt of houtskool en een zacht tintje weet te werken;
hoe die stijl heeft, steeds naar d e lijn zoekt, welke de uitdrukking geeft, en met die
lijn sierlijk en bevallig, maar heel vast en fijn, juist d e beweging, h e t karakter treft;
hoe hij weet weg te laten, te kiezen, en dan even heel lijn wat zachte kleur juist daàr
plaatst, juist alleen dàn aanbrengt, om de synthese van het in zich opgenomene
volkomener uit te drukken. Aan zijn werk is men nooit uitgekeken. Het is zoo
voornaam, zoo deftig, zoo e c h t gratievol; over alles legt hij den adel van zijn geest.
Hier in Van Welie's meisje, is hier doorgedrongen in het karakter van het mooie
kindje? Is hier gezocht, iets te geven van wat er toch echt mooi moet zijn aan dit
model? Heeft de schilder een oplossing gezocht, een vorm, een stijl; heeft hij hierin
iets gegeven, iets van den artiest, die dit beeld in zijn geest opnam? Niets dan
onverschillige oppervlakkigheid vinden we. De teekenaar, die handig werkt, heeft
zich zoo gemakkelijk mogelijk van zijn taak afgemaakt; handig lettend op dit eene:
dat hij de menschen behagen moet. Met de teekening heeft Van Welie een
geschilderd jongensportret ingezonden. S c h i j n b a a r smaakvol is daarin het
kleurgehalte. Hier is niets van de zacht-zoete kleuren uit zijn waterverf, het
kleurgehalte is hier rauw, en grofbanaal. Zonder fijne harmonie staan de kleuren
tot elkander. Niet rijp, ook rauw is de schildering. Tot de stof is niet doorgedrongen.
Weer heeft Van Welie zich afgemaakt van zijn taak, en zich tevreden gesteld met
de fotografische gelijkenis van het kind.
Wel geheel tegenovergesteld aan Anton van Welie's werk, is de portretschets
van Haverman B a b y J a c k y . In de kleur van deze schets is in plaats van bekoring,
iets als haat. Een bitter satirieke haat, een bijna pijndoende haat tegen alle
mooidoenerij is er in. Als was dit doek een vloek tegen alle vertoon, alle lamlendige
aanstellerij. Haverrnan heeft in de schildering van dit naakte kinderlichaampje, dit
lijfje van het blank gezonde wicht, zich zelf geuit, zich zelf gegeven in de volle kracht
van zijn talent, met een absoluut, een prachtig-hooghartig negeeren aller
behagelijkheids-effecten, met een algeheele concentratie, een algeheele overgave
aan de vizie.
Het is een enorm stout brok van technisch kunnen. Men moet het op een afstand
zien, want met enkele vegen is het gedaan; immers zoo'n kind poseert niet lang;
maar zoo plastisch is het en van zoo groote toon-zuiverheid, dat het daar voor u
staat in volle natuurlijkheid en levendigheid. Het lijfje is zoo rond, zoo vast en stevig,
die beentjes zijn zoo krachtig, met de levendige beweging, met de levendige
glansschijntjes langs de dikke rondingen van het vleesch. Die oogjes blikken u zoo
levenslustig aan, op de bolle koontjes glimt het licht. Het kopje is rood van inspanning,
van krachtlustig spartelen, van het altijd rusteloos zich bewegen van zoo'n
kerngezond jong ding. En één is het met den fond, absoluut één, en toch is deze
als bijzaak behandeld, staat in toon er prachtig achter.
Een schets is het slechts, maar i n deze ligt de krachtige vizie.
Zooals Haverman de krachtige vizie geeft, die Van Welie mist, geeft Thérèse van
Hall, de beeldhouweres, in haar kopjes de krachtige karakteruitbeelding, die wij bij
Van Welie niet vinden. Ook zij haat alle oppervlakkige bekoring, ook zij heeft een
kranige verachting voor uiterlijken schijn. Ook zij is getrouw aan haar geweten, is
door en door eerlijk en legt haar geheele innerlijke wezen, dat is diepernstig en
groot-liefdevol, in haar werk.
Noch in haar klei, noch in haar marmer, is dat zoet ronde, dat glad geschaafde,
maar is tot aan den laatsten toets een zoeken naar karakteruitbeelding, naar een
zoo diep mogelijk indringen in het karakter van haar model. De aangegeven plans
in haar werk zijn niet die, welke den vorm opbouwen,
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maar alleen die, welke in den eenmaal op-gebouwden kop het karakter uitdrukken.
Hier en daar is er in haar jongenskopjes een fijn modelleeren; hier in de
jukbeenderen, de kaak en de kin; ginder in den neus, den neusrug en de
neusvleugels; en dan staan daar vlak naast spontaan ingegroefd, de oogen, de
mond en de trekken daaromheen. Met een enkelen veeg trekt zij de wenkbrauw op,
met een enkele lijn krast zij een vore onder het oog of den peinzenden of
scherp-denkenden blik in een pupil. En de mond, de lippen, hoe kerft zij daar
vlijmscherp geprononceerd de uitdrukking in! Zij peinst en zoekt in haar werk tot zij
d e lijn, d e n vorm vindt, die de uitdrukking aan haar koppen geeft; en daardoor
krijgt dit doode gips leven.
En nu zou ik nog graag tegenover Van Welie, Veth willen stellen met diens enorm
doorwerkte schildering. Veth die hier het sublieme schilderijtje van een Larensch
boerinnetje heeft en het roodharige meisje, waarin hij, behalve voor de
karakteruit-beelding, bewondering vraagt voor hot doordringen in de stof en ren
enorme techniek ontwikkelt. Zien we dit blanke halsje, zooals haast alleen bij kinderen
met rood haar voorkomt, hoe heeft daar de schilder alle vormen verantwoord, die
ontstaan door wat onder de huid is, zooals de sleutelbeenderen, het borstbeen, de
halsspieren, hun aanhechtsels;, daar is niet over heen gekeken, maar van elken
vorm is verantwoording afgelegd en toch is alles tot prachtig licht geworden, dat
over de huid heen strijkt. En hoe bescheiden en toch zoo gaaf, zoo geheel af, zoo
wonderfijn, is hier het dun gouden kettinkje geschilderd! En het rond neervallende
jurkje, hoe mooi sluit dit tegen den hals aan, hoe doorwerkt is de stof in die sterk
blauwe kleur. En het voorhoofdje, de slaap, de wenkbrauwen en het haar, het
prachtig roode haar, het is alles even schoon; zie maar de overgangen naar het
voorhoofd en den glans op de bochten.
A.O.

Drukwerk van den Deenschen kunstdrukker Kr. Kongstad in de
kunsthandel Piena Deenik te Amsterdam.
De kunsthandel in de Spiegelstraat te Amsterdam heeft dit keer een expositie die
opwekkend is en frisch. Het is 't werk van een Deensch kunstenaar, die als schilder
begonnen, zich aangetrokken voelde tot zuiver grafisch werk, ten slotte er toe kwam
zijn eigen houtsneden te drukken en eindelijk er toe overging zich typografisch
materiaal aan te schaffen en boeken te maken.
Ziet hier dus de kunstenaar die zich de technische kennis van den typograaf ging
eigen maken om de schoonheid der drukkunst te doen herleven. En dat het niet is
gebleven bij een loutere poging, maar dat hij wel degelijk wat bereikt heeft, bewijzen
de verschillende grootere en kleinere boeken, ter tentoonstelling aanwezig. Evenals
Morris en Pissarro houdt hij er van zijn boeken te verluchten, met vignetten, randen,
koplijsten, houtsneden van hem zelf. Hierin herkennen wij dan weer de kunstenaar,
de man die met vasten lijn zijn ornamentaties neerschrijft, trouwens naast zijn
grafisch werk voor boekversiering, zijn hier ook tentoongesteld enkele losse
kleurhoutsneden van bloemen en takjes, ex-libri, portretten, kalenderbladen, die
ons Kongstad doen kennen als een zeer serieus teekenaar, en als een grafisch
kunstenaar van ongewone begaafheid.
Hij vertegenwoordigt in zich de vaardigheid van den vakman en de genialiteit van
den kunstenaar en daardoor is zijn werk zoo geêquilibreerd. Juist in dezen tijd van
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groote artistieke buitensporigheden, waarin, de gaven van geest en hand niet immer
gelijken tred houden, is het werk van iemand als Kongstad een verkwikking.
Geen spielerei van een artiest, geen ijdeltuiterij van een vakman, maar de
nijverheidskunstenaar, die de waarde van vakkennis erkent, maar deze vakkennis
weet te leiden door zijn smaak en vernuft.
R.W.P. Jr.
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CHARMEUSE DES SERPENTS
NAAR DE SCHILDERIJ VAN

HENRI ROUSSEAU.
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L'ARBRE DE LA LIBERTÉ. EIGENDOM VAN M. ROBERT DELAUNAY, PARIJS.

Henri Rousseau, door Kasper Niehaus.
Van de hedendaagsche schilderkunst, die men te Parijs op tentoonstellingen, in
kunsthandels en particuliere verzamelingen kan bezichtigen, is het werk van Henri
Rousseau mij het liefst geworden. Dat hooft als verheerlijking eener geluksconceptie
een charme, die het intiemst bij je doordringt, dat houdt je 't liefst bij je, of je verheugd
of droevig bent. Naar deze schilderijen kun je 't langst kijken, zonder dadelijk, zooals
te vaak don blik te moeten afwenden, wijl anders de schoonheid schuchter
vervluchtigt. Al die andere kunst had mij betrekkelijk onverschillig gelaten, maar
deze raakte dadelijk m'n hart, zij deed mij onmiddellijk zoo goed als verwachtte ik
haar reeds lang: het komt mij voor, dat zij de vervulling is mijner diepste en
heimelijkste verlangens en met m'n eigen gemoeds- en geestesleven op 't innigst
verbonden is.
Over het leven van den schilder Henri Rousseau bijgenaamd ‘le douanier’ zijn
ons even weinig nauwkeurige bizonderheden bekend als over het bijna onbemerkt
vergane leven van oen kunstenaar uit de vroege Midden-eeuwen. Z'n leven is
sprookjesachtig, we moeten er oude legenden op nalezen om een parallel te vinden.
Misschien dat z'n schoonste schilderijen ongeweten hangen in de slaapkamer van
een bewoner van Montrouge, in de loge eener concierge bij de wallen, in 't kantoor
van een wijnhandelaar uit de Midi. Bij een koopman in brie-à-brac kan men soms
voor een appel en een ei een studie van hom bemachtigen. Het is alleen het toeval
dat ons voor z'n werken voert en er zal heel wat tijd moeten voorbijgaan, voor wij
geheel weten wat deze bewonderenswaardige schilder beteekende en hoe groot
het werk is dat hij hoeft nagelaten. Het weinige dat er over hem bekend is geworden,
zal gauw verteld zijn:
Hij komt uit de Mayenne, hij is in 1844 te Laval geboren, waar z'n vader blikslager
was. Z'n moeder was vroom en gaf, naar don bescheiden staat van heur middelen
meer dan ze eigenlijk wel kon, uit aan honingkoeken, waarop zij de geestelijken
onthaalde. Hij maakte den veldtocht in Mexico mee als regimentsmuzikant en ontving
daar diepe indrukken van de schoonheid der oerwouden, die hij zich z'n heele leven
door zou blijven herinneren. In den oorlog tegen Duitschland nam hij als sergeant
deel aan een enkel beleg in de provincie. Te Parijs teruggekeerd werd hij employé
bij het Octrooi van de stad en schilderde in z'n vrije tijd. ‘Gabelou’ of
douanier-eigenlijk-gezegd, is Rousseau niet geweest. Z'n collega's hadden geen
hoogen dunk zijner bekwaamheden, hij werd ongeschikt bevonden voor allo moeilijker
werk, waarom men hem langs de Seinekaden liet surveilleeren. Om hem te
onderscheiden
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van de twee andere Rousseaus in dienst gaf men hem een weinig vleienden bijnaam.
Gelooft een verstandig man nu aan spoken? Op een nacht, in de Wijnhallen, had
men een geraamte, dat dooreen draad bewogen werd, tusschen de tonnen geplaatst.
Wat had men gelachen toen Rousseau het squelet beleefd aansprak en informeerde
of het soms dorst had! Waarschijnlijk is hij altijd blijven gelooven, dat het leefde.
Overigens was Rousseau niet zeer expansief en sprak slechts weinig van de dingen
die hem het liefste waren, hij maakte geen pret met z'n kameraden, maar zonderde
zich in z'n vrijen tijd ergens af om te schilderen of te teekenen. Z'n ontslagname
was juist geen verlies voor het Octrooi.
Men is het er niet over eens wie Henri Rousseau aanmoedigde om te schilderen.
Zoo wordt er verteld dat het z'n vriend Alfred Jarry ‘le père Ubu’ was, die uit dezelfde
streek kwam en wiens vader bevriend was met dien van Rousseau. Anderen weten
te verhalen dat Paul Gauguin er iets onder verwed had, dat de eerste de beste
onbedorven, naïeve mensch die men tegen zou komen, goede schilderijen kon
maken. Hij ging tot Henri Rousseau en het bleek dat die een groot kunstenaar was.
Het is overbodig zich af te vragen of die histories waar zijn of verzonnen, het is
voldoende het talent van Rousseau te kennen om te weten, dat hij in 't geheel geen
invloed van buiten behoefde om tot de schilderkunst te worden gedreven. Over 't
algemeen gelooft men dat hij veertig of een-en-veertig jaar oud was, toen hij met
schilderen begon. Doch waar de schilderijen uit dien tijd reeds van zulk een
volmaaktheid, van zoo'n meesterlijke factuur zijn, schijnt het wel geoorloofd te
onderstellen, dat hij reeds vroeger was begonnen.

ZELFPORTRET. EIGENDOM VAN M. ROBERT DELAUNAY, PARIJS.

In z'n jeugd beminde hij eene Poolsche vrouw, dezelfde die hij zoo prachtig heeft
uitgebeeld in een zijner laatste schilderijen ‘Le rêve’ als Yadwigha. Hij trouwde twee
keer en overleefde ook z'n tweede vrouw vele jaren. Uit z'n eerste huwelijk had hij
een dochter, maar in z'n onbekendheid met het werkelijke leven huldigde hij in haar
bijzijn zoo ongegeneerd het celibaat, dat het noodig bleek hem het toen veertien-of
zestien-jarig dochtertje te ontnemen en haar elders te doen opvoeden. Z'n
bestaansmiddelen waren zeer gering en hij trachtte door het uitvoeren van kleine
karweitjes geld te verdienen. In z'n vrijen tijd schilderde hij copieën voor een
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advocaat. Nadat hij het Octrooi had verlaten, opende hij een kleine ‘papeterie’, waar
z'n vrouw behalve het papier ook z'n schilderijen trachtte te verkoopen. Hij poogde
geld te winnen door alle kunsten, te beginnen met de schilderkunst, te beoefenen,
maar hij kon ook mooi vioolspelen,
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hij componeerde muziekstukken en maakte verzen en er bestaat van hem een
tooneelstuk, dat hij der ‘Comédie Francaise’ heeft aangeboden. Men weigerde het
echter beleefd omdat de kosten van de mise-en-scène te buitensporig zouden
worden. Hij nam, overigens zonder succès, deel aan eene prijsvraag voor de
décoratieve beschildering van publieke gebouwen, hij ontwierp de stichting eener
academie, waarvan hij dan directeur zou zijn. Hij was een tijdlang teekenmeester
aan een school, waar de staat z'n verdiensten erkende door hem een lintje te
schenken. Al doende vond hij nog den tijd zich ook de zorgen van anderen aan te
trekken, bezocht zonder salaris de armen en hield collectes van huis tot huis. Hijzelf
had maar weinig behoeften en was edelmoedig voor anderen, Zoo zei hij tot den
fotograaf, die een zijner schilderijen zou opnemen: ‘Je weet dat ik arm ben en dat
ik je niet kan betalen, maar kom morgen bij me, dan zal ik je zes schilderijen voor
je moeite geven’. Wanneer men nu even bedenkt, dat hij de zijne voor de beste der
wereld hield! De fotograaf heelt er thans spijt van zich niet de moeite te hebben
gegeven z'n loon op te gaan halen.
Hij verdiende wat geld met landschapjes, die eenvoudige lieden uit Plaisance van
hem kochten en van tijd tot tijd met het maken

PORTRET ZIJNER VROUW. EIGENDOM VAN M. ROBERT DELAUNAY, PARIJS.

van een portret. Maar dit alles werd slecht betaald. Er bestaat van hem een
kinderportret, een van z'n schoonste werken, waarvoor ik jammer genoeg geen
verlof tot reproductie kon krijgen; het kind staat in de open lucht, in een tuin, met de
eene hand licht het z'n hemdje, waarin bloemen zijn op, en in de andere houdt het
een veelkleurige polichinel. Dit portret vertoont een gelijkenis met een Watteau en
is een zijner meest Franschgeaarde werken. Hij ontving driehonderd francs voor dit
portret en waarschijnlijk dat hij z'n heele leven nooit beter betaald is. Maar de ouders
van het kind ruïneerden zich voor die opdracht en waren gedwongen het doek als
betaling voor een kleine waschrekening af te staan. Overigens zou men bij dit
schilderij als bij meer andere, de opmerking kunnen maken, dat de beste stukken
van Rousseau die zijn, welke men hem het best betaalde. Hij, die beproefde hem
erin te laten loopen door in plaats van contant geld meer of minder bruikbare
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voorwerpen als betaling aan te bieden, bemerkte aan de geringere hoedanigheid
van het schilderij, dat Rousseau slimmer was dan hij wel dacht.
Naar de tentoonstellingen der ‘Indépendants’ zond Rousseau jaren achtereen z'n
werken. Daar deed hij zich kennen en door hem kreeg de ‘Salon des Indépendants’
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LES BORDS DE L'OISE. EIGENDOM VAN M. DR. BLANK, HOFHEIM.

heur bizonder cachet. De schilderijen van Rousseau waren er de clou, de groote
attractie. Ze hadden vooral een ongekend lachsucces. Honderden bleven er voor
staan en lachten. Al maar door kwamen er meerderen om te lachen, men
verbroederde zich in het ridiculiseeren van deze verheven kunst. Men zon hem, die
kwaliteiten in dit schilderwerk had durven vinden, voor niet wel bij 't hoofd verklaard
hebben. Toch zag men van tijd tot tijd jonge menschen ernstig en aandachtig die
schilderijen beschouwen. Na nauwelijks enkele jaren had hij de eereplaats in den
‘Salon d'Automne’ met een zeer groot schilderij, een landschap geschilderd uit de
herinnering aan z'n reis naar Mexico. Het is te betreuren, dat de ‘Manufacture des
Gobelins’ dergelijke dingen indertijd niet aankocht om ze te doen uitvoeren. Dit
succes had hij niet te danken aan protectie of andere aan de kunst vreemde
invloeden, maar enkel en alleen aan de triomfelijke schoonheid van z'n doek. Van
nu af aan vermeerderden zich de opdrachten en het kon gebeuren, dat hij er soms
drie of vier tegelijkertijd had. Hij werkte van den morgen tot den avond en z'n zaken
schenen naar wensch te zullen gaan, totdat hij door een onaangename gebeurtenis
van zich deed spreken. Een gauwdief stelde hem eene onderneming voor, waarin
zij beiden veel geld zouden kunnen verdienen. Rousseau vond den inval lumineus,
zonder den aard der onderneming geheel te begrij-
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pen, die hem ongelukkigerwijze met den strafrechter in aanraking bracht. Hij werd
ter terechtzitting voorwaardelijk veroordeeld, daar men voor hem het privilegie der
wet-Bérenger liet gelden, 't welk toestaat, dat een veroordeelde z'n eerste vonnis
pas behoeft te ondergaan, nadat hij een tweede heeft opgeloopen. Dit vervulde hem
met dankbaarheid en hij richtte tot den president de volgende woorden: ‘Je vous
remercie Monsieur le Président, je ferai le portrait de votre dame’. Onder de
kunstenaars waren het vooral de jongeren die van Rousseau hielden. Zij kwamen
in grooten getale op het banquet dat Picasso hem aanbood op den gelukkigen
uitslag dier pénibele historie. In verzen en in proza brachten zij hem ontelbare
toasten, terwijl de oude Rousseau, ontsteld door zooveel vreugde, was ingeslapen.
Beminnen en bemind te worden, daaraan was Rousseau behoeftig, dat was z'n
groote passie. Hij ging van huis tot huis en deelde anderen mede van de schatten
uit z'n hart. Al de vrouwen, die hij kende, begeerde hij te trouwen en in meer dan
een conciergesloge hingen z'n schilderijen als huwelijksgeschenken. Reeds een
oud man wilde hij nog eene juffrouw van vier-en-vijftig jaar huwen. Hij had zich dit
zoo vast in z'n hoofd gezet, dat het hem jaren lang bezig hield. De juffrouw beminde
hem echter niet en haar vader, wiens collega hij aan het Octrooi geweest was, hield
hem voor een belachelijke dwaas, niet voor het werkelijke leven ge-
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schikt. De oude schilderde van den morgen tot den avond, gaf duizenden francs uit
aan geschenken, die zij aannam en sliep op den drempel voor de deur der
aangebedene. Alles intusschen tevergeefs! Eens smeekte hij haar de noodige
papieren voor de afkondiging van het huwelijk in orde te laten brengen. Zij wilde
zich van hem afmaken en antwoordde, dat hij het-zelf maar moest doen. Zij dacht
er niet aan met hem te gaan trouwen, maar hij nam de woorden als ernst op, zocht
de noodige papieren bij mekaar en liet het huwelijk afkondigen. Op een mooie dag
kwam hij bij haar, vergezeld door een vriend en noodigde haar uit hen te volgen.
Zij vroeg, waarheen? Wel, naar de bruiloft! Woedend zette ze hem de deur uit.
Buiten, nadat Rousseau z'n tranen gedroogd had, zei z'n vriend hem: ‘Je moet je
al de geschenken van waarde laten teruggeven’, maar hij antwoordde: ‘Ik heb
eveneens heel kostbare dingen van haar, enkele linten, kleine herinneringen, die
ik goed wil bewaren.’ Toen z'n vriend hem vroeg wat hij thans ging doen, was het
eenvoudige antwoord: doorzetten. Wat hij deed ook! Hij verzamelde bij een heele
serie vrienden en collectionneurs verklaringen, dat hij niet onverstandig was en dat
zij doeken van hem bezaten, waarover zij niet ontevreden waren, om ze den vader
der schoone aan te bieden en zoo doende zwart-op-wit te bewijzen, dat hij een even
redelijk mensch was als een ander. Z'n natuur verzette zich ertegen iets te willen,
zonder erin te slagen en tot op z'n doodsbed liet hij haar, hoewel bij voortduring
tevergeefs, aanzoeken toekomen.
Wat bij den mensch de liefde en het innige verlangen om weergeliefd te worden
zijn, bij den kunstenaar is dit het verlangen om te scheppen en erkend te worden.
Met een even zeldzame als bewonderenswaardige hardnekkigheid schilderde
Rousseau gedurende vijf-en-twintig jaren van z'n leven, jaren waarvan hij geen dag
verloor. Om tijd te winnen ging hij geheel gekleed te bed en vergat daardoor de
kwetsuur aan het been te verzorgen, die hem den dood zou brengen. Stervend in
het hospitaal en terwijl hij geen voedsel meer tot zich kon nemen, had hij nog de
kracht van z'n laatste, onvoltooid gebleven werk te spreken en te betreuren, dat
door z'n ziekte de opdracht niet spoedig genoeg uitgevoerd kon worden. Zooals hij
gaf, wilde hij ook ontvangen, hij verlangde dat men z'n kunst zou erkennen. De roem
was hem noodzakelijk en natuurlijk. Hijzelf had erkenning voor elke schilderkunst misschien dat eigenlijk alle kunst die niet de zijne was, hem onverschillig liet - zelfs
voor de slechte, die het spoedigst wordt gewaardeerd, en de dood van Bouguereau
maakte een diepen indruk op hem. Hij was er zeker van een groot kunstenaar te
zijn, de grootste van al z'n tijdgenooten, en hij onderstelde al dadelijk en bij iedereen
de grootste belangstelling voor z'n schilderijen. Deze eigenliefde was niet
aangematigd of een pose, hij dacht niet onjuist van zichzelf; z'n trots was de
natuurlijke en naïeve blijdschap van een die z'n taak met vreugde vervulde.
Menschelijke verhevenheid is altijd aanmatigend, maar mag daarom nog niet
aangematigd heeten! Toen z'n kunsthandelaar hem het sluiten van een vast contract
voorstelde, droomde Rousseau van een bescheiden welstand, hij verlangde twintig
francs per dag, zon- en feestdagen inbegrepen. Hij was heelemaal niet verwonderd,
toen Puvis de Chavannes, in werkelijkheid een oud heer door grappenmakers
uitgenoodigd hem dien trek te spelen, een bezoek kwam brengen en zich met hem
over schilderkunst onderhield. Hij vond het heel natuurlijk toen hij in de courant z'n
naam naast een zilveren médaille las, toen Gauguin hem vertelde, dat hij een
opdracht van den staat had verkregen, toen hij eene uitnoodiging ontving voor eene
soirée bij den president der republiek. Maar verstomd was hij daarentegen, toen hij
vernam, dat het een andere Rousseau was, die de médaille had gewonnen, toen
men hem op het Louvre geen inlichtingen kon verschaffen over die opdracht van
den staat, toen
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men hem buiten het Elysée liet staan. ‘Ik kwam aan de groote deur’, vertelde hij z'n
vrienden, ‘maar aangezien ik geen invitatiekaart bij me had, zei men, dat ik niet
toegelaten kon worden. Toen ik aanhield kwam M. de president me op m'n schouder
tikken en zei: “Jammer Rousseau, dat je in je gewone pakje gekomen bent, iedereen
is in 't feestkleed, ik kan je zoo onmogelijk ontvangen vandaag, maar kom een
andere keer terug”. Door

LE REPAS DU LION. EIGENDOM VAN M.J. KELLER, AKEN.

zulke kleine jokkens trachtte hij dan z'n figuur te redden en z'n gewonde trots te
bedekken. Hij begreep in 't geheel niet waarom men hem altijd zoo voor den mal
hield, waarom men z'n schilderijen uitlachte. Maar langzamerhand leerde hij rekening
houden met die gewoonte der menschen, hij leerde hen op verschillende wijze
aanpakken, hij werd oolijk en zei den een dingen, die hij den ander verzweeg. De
omstandigheden wist hij ten laatste zoo te schikken, dat ze hem het gunstigst waren.
Hij herinnert ons aan het woord uit den bijbel: “Ik zend u als schapen onder de
wolven, weest daarom voorzichtig als de slang en oprecht gelijk de duiven”. Wie
zon nog den gek scheren met dezen eerbiedwaardigen oude, in plaats van te
betreuren, dat hij hem niet meer gelijkt?
In 1910, zes-en-zestig jaar oud, is Rousseau gestorven en we voelen dat met
hem iets kostbaars opgehouden heeft te bestaan. Laten wij z'n leven overzien en
ons afvragen, waarin het verlies bestaat dat de Fransche schilderkunst heeft geleden.
Vereeren wij in hem het schuldloos kind, dat niets van 't leven weet, dat overal het
goede ziet en doet? Is het omdat hij behoort tot die armen van geest, die het
koninkrijk der hemelen zullen beërven? Houden wij zoo van hem, omdat
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hij ons aan onszelven onttrekt en in z'n schilderijen ons laat leven in een sprookjesen
droomenwereld? Wij vereeren hem omdat hij een der groote en eenzame zielen is,
zooals er in een eeuw niet veel voorkomen, een der weinige gelukkigen, die beseffen
dat wij leven temidden der groote en eeuwige schoonheid. Hij is een der groote
verliefden, z'n liefde omvat het leven en de kunst als een eenheid en wordt niet
minder innig bij het ouder worden.
Aanvankelijk leek het er niet veel op dat z'n leven zich zou gaan onderscheiden
van dat der kleine burgers waartusschen hij opgroeide. Hoewel de omstandigheden
hem ongunstiger waren dan den meesten, konden deze hem toch niet de blijheid
en gelijkmoedigheid van z'n hart benemen. Z'n onverwoestbaar geloof in de
menschen deed hem alle moeilijkheden overwinnen, bezwaren waren voor hem
dingen om te boven te komen.
Hij leefde in het weelderige en roemrijke Parijs en bewoonde daar de armelijke
kamer eener trieste voorstad. Hij had den vrede in zichzelf gevonden en moest
tweemaal in een oorlog meevechten. Schilder in z'n hart,

LANDSCHAP. EIGENDOM VAN M. WILH. UHDE, PARIJS.

vervulde hij jaren lang een leege en dorre betrekking. Twee der vrouwen die hij
beminde zag hij sterven en langen tijd, tot op z'n doodsbed, beproefde hij tevergeefs
de liefde eener derde te winnen. En in weerwil van dit alles schijnt zijn leven ons
vol van een breed geluk. Hij had een onuitbluschbare liefde voor alle wezens en
dingen der natuur, in z'n hart was het altijd zomer, nooit kon de giftplant van den
haat er bloeien. Eerst toen hij al een rijp man was, begon hij te schilderen, maar hij
kon geen haast hebben, waar hij de gratie van het geloof bezat. Hij was een
eenzelvig man, die in een groote rust werkte, ingetogen, altijd maar door. In z'n
grafsteen zou men, zooals de Zweedsche schrijver Hellstroem gezegd heeft, deze
woorden kunnen griffen: ‘Eere aan God in den hoogen, en vrede op aarde aan de
menschen van goeden wil’.
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Men heeft Rousseau een tijd lang op een lijn gesteld met de makers dier naïeve
schilderingen, dewelke de uithangborden van dorpsherbergen of boersche
kermistenten versieren. Met een zekere edelmoedigheid heeft
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men z'n talent bewonderd, terwijl men bedacht wat hij wel had kunnen worden, zoo
het hem maar niet aan de noodige opleiding of geschooldheid had ontbroken. Maar
die bewondering was niet geheel zuiver en oprecht, met eenige geringschatting
sprak men van hem als van een ‘dilettant’. Doch indien het waar is, dat een dilettant
de eigenlijke moeilijkheden in een kunst over 't hoofd ziet en altijd een taak boven
zijn krachten onderneemt, kan men zeggen dat Henri Rousseau het tegendeel was
van een dilettant. Hij heeft zeker niet meer gewild dan hij volvoeren kon, noch de
moeilijkheden van z'n vak onderschat of meer dan juist over zich-zelven geoordeeld.
Zijn werk is niet de vrucht van vredige snipperuurtjes, van belangwekkende café-of
ateliergesprekken, van herinneringen aan musea of schilderijen-tentoonstellingen,
maar het is de adéquate uitdrukking der idée van iemand die zich uitspreekt met al
z'n krachten, geniaal en eenvoudig, helder en vast voor altijd. Het is de vrucht eener
machtige, heroïsche vitaliteit die z'n dagen lang en zwaar maakt van
verantwoordelijkheid. Hij wil altijd het groote, monumentale geheel en doelt op de
volmaakte harmonie.
Rousseau schildert geen visueele indrukken of stemmingen, maar ‘schilderijen’,
dingen van schoonheid, die een altijddurende

LA PROMENADE. EIGENDOM VAN M. WILHELM UHDE, PAIJS.

vreugde zijn. Hij is kunstenaar op een zeer hoog en eigen plan en sluit zich aan bij
de tradities der oude schilderkunst. De meeste schilders, wanneer ze een schilderij
gaan maken, brengen een kleinere studie in een groot formaat over. Maar dit is een
lichtelijk kinderlijke vergissing, zóo ontstaat nog geen schilderij, het zijn niet de
afmetingen die dit veroorzaken. Doch wanneer een mensch met àl z'n gaven van
wil, verstand en verbeelding, als een wereld op-zich-zelf, zich uit gaat spreken in
lijnen en kleuren, dan wordt dit een schilderij en een ‘mooi ding’, maar de eenvoudige
notitie van een visueele indruk of stemming is-'et-'m nog niet. Rousseau schildert
met al z'n vermogens harmonisch vereenigd en met die groote liefde voor alle
créaturen, dewelke alle groote kunst eigen is, in tegenstelling met de kleinkunst, die
niet meer is dan een uitmuntende beoefening van het métier. In dezen zin is de
conceptie van een schilderij een oordeel over de grootte en eenheid van geest van
den maker. De werkelijke waarde van een kunstwerk bestaat hierin, dat het hoewel
een afbeelding van iets anders, schijnbaar dus nooit hiervan te scheiden, toch een
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maar een afbeelding van iets. Terwijl de naturalisten-eigen-
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lijk-gezegd het ontroerende schilderen om ons zoodoende hun ontroering ook
deelachtig te doen worden, is Rousseau reeds op weg om ons het ontroerde-zelf
te schilderen, hij maakt een beeld zijner ontroering, het is zichzelven dien hij schildert.
Hij ontwerpt een levensstijk, waarvoor hij-zelf de verzinnebeeldende figuur is, hij-zelf
blijft altijd het middelpunt van al z'n werk. Ondanks hun composities van groot formaat
schilderen de naturalisten niets dan mooie kleur- of toongeheelen, die alleen bestaan
uit notities van op het eerste gezicht aanvaardde voorstellingen, zonder dat er veel
van het spel van den geest in gevonden wordt, waardoor zij dus onmogelijk een
rijke ontroering kunnen schenken. Rousseau daarentegen ziet cosmischer, hij maakt
een in zichzelf afgesloten geheel, waarin hij z'n heele rijke menschelijkheid heeft
uitgesproken, hij concipieert weer voor het eerst sinds langen tijd.
Men zou Rousseau een mystisch realist kunnen noemen, hij is realist voor zou
ver hij uitgaat van hetgeen zijn natuur hem te kennen geeft, van wat zich in zijn
geest voorstelt, zonder ingewijd te zijn met veel oude stijlen, terwijl b.v. de Picasso
en Bracque der laatste en beste periode uitgaan van hun begrip der goede kunst,
van den stijl of vorm, die aan de ongevormd opwellende natuur moet worden
gegeven. Tusschen realisme en idealisme bestaat in absoluten zin geen onderscheid,
zij zijn dus geen doeleinden, maar middelen, elk aan een tegenovergesteld uiterste
beginnende wegen, die naar eenzelfde doel leiden. Realisme wordt betere
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kunst naarmate de geest er meer doorheen speelt en idealisme naar gelang het
met meer realiteit is bedeeld.
Realiteit is in alle kunst de onvergankelijke essentie, zonder haar geen durende
schoonheid want zij is de schoonheid in wezen gelijk, zij is een spiegeling of
bestaanswijze der waarheid. Voor de schilderkunst is de werkelijkheid of natuur het
middel, waardoor het innerlijk zich openbaart; dit innerlijke is de ideëele, bizondere
subjectiviteit, het uit de werkelijkheid in zichzelf gekeerde gemoed, dat niet meer
geheel in de werkelijkheid opgaat, maar de innerlijke bedrijvigheid van den geest
spiegelt. Om deze innerlijkheid van haar inhoud bezigt de schilderkunst den schijn,
den kleuren schijn als zinnelijk uitdrukkingsmiddel. De kleur dient om ruimtelijke
vormen schijnbaar te maken. Hoe onafhankelijk de schilderkunst betrekkelijk dus
ook is, en niet bij de werkelijkheid als zoodanig en zonder meer blijft staan, maar
zich in een spel van schijnen en weerschijnen, in de tooverijen van het licht en
donker laat gelden en zelfstandig wordt, zoo is deze kleurentooverij toch altijd van
ruimtelijken aard, een zichtbare en daarom bestaande schijn.
Wat de voorstelling van het onderwerp, dat slechts een voorwendsel of aanleiding
om te schilderen is, betreft, dit wordt in z'n bizonderheid zelfstandig en krijgt daardoor
een recht zich in deze zelfstandigheid te laten gelden. Als persoonlijkheid heeft de

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

mensch immers ook zijn toevalligen aard of natuur en in ruimere of engere mate
z'n eindige
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belangen, behoeften, doeleinden en hartstochten, waarmee hij zich evenzeer kan
vereenzelvigen en vergenoegzamen, als die doen opgaan in voorstellingen van en
verzoening met God, die is de schoonheid en de waarheid. De werkelijke en lieve
waarde van iemand is daarom zijn besef der eeuwige waarheid en schoonheid. Zoo
is de kunst, als een schoone subjectiviteit het voor-zichzelf zijnde, uit zijn bestaan
zonder meer in het ideëele, in gevoel, hart, gemoed en aanschouwing verzonken
innerlijke. Dit ideëele komt weliswaar in zijn uiterlijken vorm tot verschijning, echter
op eene wijze, waarin die uiterlijke vorm-zelve ten duidelijkste aantoont, dat zij
s l e c h t s het uiterlijke van een innerlijk voorzichzelf zijnd subject is. De objectiviteit
of het absolute verschijnt dus evenzeer als de menschelijke, eindige of betrekkelijke
subjectiviteit èn als bizondere of geestelijke subjectiviteit, die de eeuwige waarheid
en schoonheid in zich levend en werkelijk maakt. Onder objectiviteit wordt hier
verstaan het in zich eeuwig onveranderbare ware en werkelijke, onafhankelijk van
willekeur en persoonlijkheid. Hiertegenover staat de aardsche of menschelijke
subjectiviteit, die, met het werkelijke van den geest niet meer in onmiddellijke
eenheid, zich naar haar geheele menschelijke bizonderbeid kan ontvouwen. Zij
vinden hare vereeniging in de geestelijke of innerlijke subjectiviteit, waarin beiden
teruggevonden worden; zij is het ideëel voor zich zelf zijnde, de uit het uiterlijke zich
in het innerlijke terugtrekkende geest. De hierdoor ontstane nieuwe eenheid heeft
niet meer het karakter der eerste onmiddellijkheid, maar eener vereeniging en
verzoening, die zich werkelijk als een verbinding van tegendeelen doet kennen en
slechts in het innerlijke en ideëele, en zoo ook in de kunst, aan het licht te komen
vermag.
Rousseau staat voor de natuur als een naïef kind, voor hem is zij elken dag weer
nieuw en hij bezit in hooge mate de gave, die bij uitnemendheid dichters eigen is,
haar ons als voor 't eerst te kunnen laten zien. Voor het bekorende in ieder ding is
hij aandachtig, hij schildert het om z'n zelfs-wil en niet zooals het zich onder zekeren
verlichtingsof atmosfeerstoestand voordoet. Het godsdienstige, mystische element
is in zijn werk grooter dan in dat al zijner tijdgenooten; achter het gewone aspect
der natuur is er iets onzichtbaars, dat voor hem het essentieele is. Door het met
een acute doordringendheid weergeven daarvan, komt hij tot onovertroffen
eigenschappen van stijl. ‘Hoofdpersoon’ op elke schilderij is het licht, dit alleen maakt
de schoonheid der vormen en kleuren levend. Zonder licht, zonder oog geen
beweging, onze oogen zijn het die in de schilderkunst de verbinding tusschen natuur
en geest tot stand brengen. Zonder die gevoeligheid der rétina voor het licht, kan
een schilder niets beginnen. Het is dus de geaardheid van het licht, die de geaardheid
van den schilder uitmaakt. Bij Rousseau is dit als een fijn, lichtgouden geluk, een
vlijmend zoete heerlijkheid. De gelukkige gloed waarin zijn schilderijen blozen en
teer pralen is een abstract, koel-zacht hemellicht, dat stil-parelend over alles heen
schijnt als iets dat langzaam zou kristalliseeren. Het is niet het bloeiende, diffuse
en trillende licht, zooals dat door de impressionisten en néoimpressionisten is
gegeven en dat de contouren en kleuren der dingen wijzigt en opslorpt, maar een
verstild en tijdeloos licht, even bevend door den ademhaal van een fijn-kloppend
leven. Van zuiver geestelijken aard is het ontstaan in de innerlijke aandacht. Niet
het licht dient hier om de objecten in schoonen schijn te zetten, maar de objecten
dienen om het licht te doen uitkomen. Hij beeldt het in geestelijke verrukking in
zichzelf aanschouwde licht uit.
Rousseau heeft een groot aantal gezichten uit Parijs en de omstreken geschilderd.
Er bestaan van hem schilderijen van veel straten en pleinen, gezichten op de Seine
en de bruggen, van den Eiffeltoren met het Trocadéro-paleis, uit de parken
Montsouris en
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Buttes-Chaumont, van de wallen en poorten der stad. Ook in Malakoff heeft hij
geschilderd en in de kleine plaatsjes langs de Seine en de Oise. Al deze. stukken
zijn als ‘portret’ nu niet zoo bizonder belangrijk, maar wel om het vreemde en
tooverachtige aspect dat de stede- en landgezichten onder zijne oogen aannemen.
Nooit kwam hij in de groote parken, in de Champs-Elysées of op de uitgestrekte
pleinen en breede avenues, daar vond hij z'n wereld niet. Wanneer men het werk
van Rousseau bijeen ziet, zou men kunnen denken, dat hij z'n leven buiten
doorgebracht moest hebben, in mooie tuinen. Maar altijd woonde hij in een geringe
wijk, waar de menschen verblijven in enge kamers, waar de huizen als kazernes
zijn en waar men tegen den avond, vermoeid van den zuren arbeid, een luchtje gaat
scheppen op de hooge wallen. Aan deze wereld behoorde hij toe en haar bleef hij
z'n leven lang trouw. En wanneer deze wereld hem te zwaarmoedig maakte,
ontvluchtte hij haar in een dier fantastische landschappen, die hij jong in Mexico
zag en die hij nooit kon vergeten. Dat werd dan een dier groote stukken die z'n heele
atelier in beslag namen. Men vertelt dat Rousseau hieraan werkte met zoo'n intiem
doordringend vermogen tot droomen, zóo zeer ontroerd werd door de macht zijner
eigene visioenen, dat hij beklemd en angstig het venster moest openen om ruimer
adem te kunnen halen. Het zijn die oerwouden, waarin nog plaatsen zijn, nooit door
een menschenvoet betreden, die wij als kinderen bedroomden, waar vreemde
wonderbloemen bloeien in den zoeten schemer en de hooge palmboomen met hun
wuivende kronen in het zilveren maanlicht, zich verheffen langs breede stroomen,
waar bont gevederde vogels hoog in de takken heen en weder wiegen en een leeuw
tusschen het lange, ruischende riet op prooi ligt te loeren, waar in de toppen der
hooge boomen apen oolijk stoeien en de nacht het angstgeroep weergalmt van den
wanhopigen neger, die door een panter wordt verscheurd en waar de lokkende
fluittonen eener slangenbezweerster melodisch weerklinken. In z'n groote schilderij
‘Le rêve’ heeft hij de schoonheid van zulk een paradijswoud op het mooist verheerlijkt.
Hierin vereenigde hij alles wat het aan moois en gevaarlijks bezit, aan liefs en
wreeds, aan troostends en beangstigends. Midden in het bosch ligt Yadwigha op
een divan uitgestrekt, neemt al dat leven in zich op en laat er zich van doordringen.
Het volgende vers schreef hij nog onder de schilderij:
Yadwigha dans uu beau rêve
S'étant endormie doucement
Entendait les sons d'une musette
Dont jouait un charmeur bien pensant.
Pendant que la lune reflète
Sur les fleuves les arbres verdoyants
Les fauves serpents prêtent l'oreille
Aux airs gais de l'instrurnent.

Het portret neemt in het werk van Henri Rousseau een voorname plaats in. Vanuit
de tijdeloosheid zooals de menschen door hem, geheel buiten zichzelven getreden,
gezien worden, schildert hij allen even schoon en aandachtig, hij oordeelt hen allen,
absoluut buiten z'n zinnen om, even belangrijk in een voorname neutraliteit. Ieder
heeft voor hem evenveel recht om te leven, hij weet niets van wat de menschen
droef gescheiden houdt en hun leven moeilijk maakt, daarvoor is hij te enkelvoudig;
elk mensch is hem een broertje. Vooral en eerst zag hij in elkeen het goede; en
hoewel hij buiten z'n kunst om beperkt oordeelde, kon hij toch heel diep en gevoelig,
met strakke, geestelijke aandacht in de ziel van een ander doordringen en die
weergeven zonder inmenging van zijn gevoel voor den persoon, koel en
onaangedaan. Z'n eerste gedachte wanneer hij een portret zou maken, was niet
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een aangenaam kleurgeheel te vinden, maar de ziclestaat van den mensch zooals
hij die voelde, zoo volkomen mogelijk in lijnen en kleuren te verwerkelijken.
Rousseaus portretten hebben evenals die der primitieven, waarmee zij gelijkenis
vertoonen,
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dat rechtuit, als zonder reden kijken, die geheele afwezigheid van elke beroering
en vermurwing door hartstochtsspel, zij schijnen opgegaan in een mystische
voldaanheid, geen ongeluk of kwaad kan hen meer verontrusten. Bij de beschouwing
van Rousseaus portretten komt ons het vers van Verlaine, beginnende met: ‘Comme
un mort chanterait du fond de sa fosse’ te binnen. Tegen den onverbiddelijken
achtergrond van den dood toonen de menschen hun ziel in totale overgave, en
hoewel gesloten en bezonken van uitdrukking geven zij toch hun diepste wezen
naar buiten.
Zoowel in het portret als in het landschap verbeeldt hij vooral en nadrukkelijk het
essentieele, zoo schildert hij het portret zijner jonge vrouw in een bloeiende
voorjaarstuin, waarover lachende wolken drijven. Dit schilderij is een der schoonste
uit onzen tijd en vol van de gelukkigste vondsten, zooals b.v. aangetroffen worden
linksen rechts-onder, het rijtje bloemen en de violen, die op een rythme zijn gezet.
Ook de handen zijn prachtig van hoedanigheid en

PORTRET ZIJNER EERSTE VROUW. EIGENDOM VAN M. WILHELM UHDE, PARIJS.

veel geestelijk-gevonden détails, waaraan dit schilderij bizonder rijk is, zouden nog
zijn aan te wijzen, maar men moet vooral kunnen genieten van het geheel en zich
laten doordringen van de ijle en fijne sfeer, die om zoo'n werk heen is. Want de
eigenlijke en schoonste waarde van een kunstwerk wordt niet geschilderd, zij ontstaat
ondanks den maker, geheel onbewust, zonder dat hij die zelf wilde of bedoelde aan
te brengen. Dit eigenlijke, dat in de dicht kunst wel het ‘accent’ is genoemd, kan niet
gezegd worden, het zit achter het licht, de leekening en de bekleuring van een
kunstwerk, het is het levensbegrip van den maker dat het belangrijkere is en dat we
zuiver moeten trachten aan te voelen. Daartoe moeten we onbevangen, zonder
wantrouwen of vooroordeel ons geheel overgeven, ons verstand moet er bij wijze
van spreken voor stilstaan, ziehier een nieuwe zin gelegd in een oud gezegde. We
moeten niet van een kunstwerk, dat er in geslaagd is eene bedoeling te
verwerkelijken, verlangen, wat in 't geheel niet gegeven wou worden;
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kunst kan nu eenmaal niet alles tegelijk bedoelen, maar meet altijd in zekeren zin
een ‘compromis’ blijven.
Een andere keer, in een schilderijtje van een bedwelmende liefheid ‘La
promenade’, plaatst hij z'n vrouw in de teere groening van een lentebosch, achter
de hoornen bloeien de verkwijnende kleuren van een zonsondergang; zij rust even
uit van heur wandeling en met een heel expressief gebaar houdt zij de hand tegen
heur hart, als verwonderd. Er bestaan twee kleineportretten van Rousseau, die hem
zelf en z'n vrouw voorstellen. Zij zijn geen van beiden jong meer, de hoofden staan
rustig tegen een eenvoudig, effen fond, alleen een stille lamp, dicht bij hen geplaatst,
wekt een stemming van kalm en zeker geluk, beter dan een intérieur in al z'n détails
geschilderd, dit gedaan zou kunnen hebben. Dan nog een zeer opmerkenswaardig
zelfportret, hij staat buiten op de kade voor het Louvre, voornaam en statig van
houding, in z'n hand houdt hij het palet, waarop de namen der twee vrouwen
Clémente en Joséphine, die hij zoo zeer heeft bemind, zijn geschreven. Naast hem
een

VROUWENPORTRET. EIGENDOM VAN M. PABLO PICASSO, PARIJS.

scheepje, vroolijk en veelkleurig bevlagd en bewimpeld. Dit buitengewone portret
vertelt meer van hem en z'n kunst dan veel dikke boeken. Een zijner magnifiekste
werken is ook het vrouwenportret op een balcon, bij een prachtig geschilderd gordijn,
achter haar een fantastisch landschap, zij steunt op een omgekeerde tak. Vooral
als geheel is dit een van z'n meest geslaagde en gave stukken, waarin het hem wel
gelukt is straf en nobel het wondere, navrante wezen dezer vrouwnaar voren te
brengen. Waarschijnlijk dat Rousseau niet met bedrijvige bedoeling aldus te werk
is gegaan, maar het balcon, als een soort menschkooi, getooid met de weelde van
een gordijn en wat violen, verzinnebeeldt voor ons de menschelijke gebondenheid,
waarmee het vogeltje dat in vrijheid ‘stil voor zichzelf plezier maakt, hoog in de lucht’
in mooie tegenstelling is. Zijn figuren zijn altijd geheel vereenzelvigd met het begrip
dat zij voorstellen. Zoo plaatst hij een kindje in een wei versierd met bloemen en
geeft het margerieten in de hand, rondom den dichter Guilaume Apollinaire plant
hij groote lichtende bloemen. Over 't algemeen vond men
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VUE DU PONT DE GRENELLE. EIGENDOM VAN M. ROBERT DELAUNAY, PARIJS.
*)

dat z'n portretten buitengewoon weinig gelijkenis vertoonden.
Maar wanneer soms in een zijner portretten een gelaat ons weinig gelijkend
voorkomt, moeten wij de reden daarvan zoeken in het feit, dat hij een mensch in
z'n geheel zag, en dat hij meer een afspiegeling der ziel dan allerlei accidenteele
détails trachtte te geven. We moeten dan bedenken dat hij meer de psychische dan
de plastische gelijkenis bestreefde.
Even rijk als de, bronnen zijner verbeelding zijn de middelen waarover hij beschikt
om z'n ‘gezichten’ uit te voeren en te verwerkelijken. Z'n teekening is vol van gratie,
tenger en rank, zij is even juist als zeker en van een buitengewoon suggestieve
kracht. Zijn lijn vertoont niet het levende, onzekere, het atmosferische als bij de
impressionisten, maar ze is eenvoudig, klaar en strak, zonder eenige weifeling en
is evenals het effen-gespannen licht geestelijk gestyleerd. Met deze lijn worden
alleen de hoofdzaken aangegeven; in een portret de oogen, de accolade van den
mond en de neus. De schaduw die noodig is om het modelé aan te duiden is meestal
zeer gering. Het détail is op een uiterst uitvoerige wijze geschilderd, een noodzakelijk
gevolg der geestelijke aandacht, der verdieping van het geestesleven. Wie
aandachtig is ziet ‘iets dat bekoort in ieder ding’ en schildert daarom een kenmerkend
détail even straf en nauwkeurig als het overige. Rousseau's werk is rijk aan
innerlijk-gevonden détails; met al de liefheden, die hij maar weet te bedenken versiert
hij z'n schilderijen en vaak zijn ze zoo van de prachtige vondsten vol. Hij heeft een
klare, onbewogen en nobele liefde voor de werkelijkheid, die als het ‘onderwerp’ in
de kunst eeuwig is, wijl dit de harmonische verhouding of verbinding tusschen natuur
en geest tot stand brengt. Zonder onderwerp dat altijd in de natuur gevonden moet
worden, geen mogelijkheid; het schilderkunstig onderwerp is plastisch door haar
zichtbaarheid en moet de zuivere expressie van den menschelijken geest dragen,
Rousseau heeft voor onzen tijd de schoonste grenzen tusschen natuur en geest
gevonden.
Z'n compositie onderscheidt zich door een groote gevoeligheid en is heel kunstig
en smaakvol. Met een groote fijnheid weet hij soms zijn landschappen af te snijden
en alles op het schilderij in evenwicht te brengen. Met welk een zekerheid is b.v. in
het schilderij dat aan Charles Guérin toebehoort een rythme verkregen! Hoe vernuftig
schikt hij niet alles in het vrouwenportret, waarvan Picasso de bezitter is, hoe mooi
is hier het vogeltje dat hij in den bovenhoek laat

*)

Z'n vriend Alfred Jarry schijnt verhaald te hebben. dat Rousseau, een aanvang makende met
zijn portret, met het penseel de grootte van den neus, van den mond en van de ooren had
gemeten en ze zoo maar zonder meer op het doek had overgebracht, zonder zich rekenschap
te hebben gegeven van de perspectivische veranderingen. Ook had hij de verftuben heel
dicht bij het gelaat gehouden, om zoo doende de juiste kleur van het vleesch te kunnen vinden.
Rousseau paste dikwijls een zeer persoonlijke en eigenaardige techniek toe in z'n werken.
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vliegen! Hoe lijn gevonden is de plaats die hij z'n vrouw aanwijst onder de boomen
en hoe is in de compositie van het bosch rekening gehouden met dit figuurtje! In
enkele schilderijen die het oerwoud verheerlijken, weet hij een evenwichtigheid te
bereiken, die men niet dan bij Poussin terug zal vinden. Hier vervolgt hij geheel de
tradities der groote Fransche schilderschool.
Z'n kleuren zijn niet minder te roemen. Z'n blauwen, violetten en rooden zijn heel
rijk en verscheiden. In z'n groenen en zwarten is hij van een onvergelijkelijk
meesterschap. Hij heelt heele schilderijen met bijna enkel groen, waarvan hij
ontelbare overgangen wist te vinden, gemaakt. Z'n zwarten, die Gauguin reeds
bewonderd zou hebben, moeten elk schilder wel jaloersch maken. Hij heelt een
techniek van totaalvlakkeschildering, alles is eigenlijk meer geteekend dan
geschilderd, de kleuren zijn vlak en vaak ongebroken aangebracht en het geheel
is volmaakt uit de verf. Men kan bijna niet zien, hoe het geschilderd is, geen toets,
geen penseelvoering is te bekennen, z'n techniek is onpersoonlijk, absoluut. Een
schilderij was hem niet eerder voltooid voor elk spoor der gebruikte middelen om
het resultaat te bereiken, verdwenen was. Hij schilderde met z'n hart, alleen wanneer
hij ‘ému’ was. Zoo bestaat er van hem een landschap dat de wallen van Parijs
voorstelt, geschilderd in een matte harmonie van een grijsachtig-groen waardoor
het gewilde effect eener innig-droefgeestige eenzaamheid verkregen werd. In de
‘Charmeuse de serpents’ daarentegen schildert hij een groep

DORPSSTRAAT MET KIPPEN. EIGENDOM VAN M.W. KANDINSKY, MÜNCHEN.

bloemen in een vleiende harmonie van roze, grijze en heldergroene kleuren, zoo
vervoerend van schoonheid, dat wij de vroolijke melodieën harer fluit meenen te
kunnen hooren.
Hoe zou het nu komen dat de werken van dezen schilder, zoo nobel en rijk
begaafd, niet dan langzaam en moeilijk vrienden en bewonderaars hebben
gevonden? Waarom is de schoonheid dezer uitnemende schilderijen niet toegankelijk
dan voor enkele fijne en bedreven kenners? Het is waar, dat ná z'n dood een
belangrijke beweging opkwam, die Rousseau tot een der eerste kunstenaars ging
verheffen, critici van naam meenden dat sommige zijnerschilderijen een plaats in
het Louvre waardig gekeurd konden worden, men noemde zijnen naam onder de
grootsten uit de kunstgeschiedenis. In het buitenland stelde men z'n werken reeds
ten toon met die van Manet, Cézanne en Renoir. Toch schenen groote moeilijkheden
te verhinderen dat zijn kunst een meer algemeene bewondering deelachtig werd.
de

Zij bestaan hierin dat in zijn traditioneel werk de geijkte voordracht der meeste 19
eeuwsche schilders, die wel uiterlijk is en het gauwst voorbij zal gaan, niet wordt
aangetroffen.
Ook door z'n volmaaktheid zal dit zoo gewoon er uitziende werk, dat toch zulke
ongemeene en voortreffelijke kunst is niet onmiddellijk de heerschappij over den
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geest zijner tijdgenooten hebben verkregen. Want het volmaakte kunstwerk is
harmonisch; door afwezigheid van uitstekende eigenschappen, die eruit zouden
vallen, treft het daarom niet direct, wijl alle elementen waardoor het
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wordt samengesteld, even uitmuntend zijn.
Op den droevigsten dag van z'n leven heeft hij als een der aan aardsche goederen
meest arme menschen met vioolspelen langs de straten wat geld trachten te
verdienen omdat hij honger had en geen brood kon koopen. De arme hand, die toen
met dankbaarheid de sous die men hem gaf, zamelde, had nooit liefkozend fraaie
stoffen of precieuse kunstvoorwerpen gestreeld, maar hief de rijkdommen van een
vrome en aandachtige ziel voor eeuwig in het licht.
Rousseau, zonder vroegere stijlen bestudeerd te hebben, of buiten die studie om,
bereikte met z'n werk toch een hoogtepunt in de schilderkunst. Terecht heeft men
bij z'n groote portretten de namen van Fouquet en Clouet genoemd, terwijl andere,
kleine, dien van Holbein in herinnering brengen. De zijne kenmerken zich evenals
die der genoemden door hunne schaduwloosheid, hun vlakke, onbewogen kleur in
het pure, verstilde licht. Ook bestaat er een enkele schilderij van hem, dat aan den
ouden Breughel doet denken, zooals b.v. ‘Un centenaire de l'Indépendance’, waarvan
*)
hier alleen de schets is gereproduceerd . Weer andere herinneren ons aan de
Italiaansche en Indo-Perzische primitieven, terwijl enkele zijner oerwoudschilderijen
zich wel schijnen aan te sluiten bij de oude gobelinkunst. In die stukken waar de
strakke en geserreerde styleering een gelijkenis teweegbrengt met de Italiaansche
primitieven, is hij de initiateur van wat zich in de schilderkunst onzer dagen allerwege
voordoet: het zoeken naar een verdiepte stijl. Stijl, dat is natuur en geest, God en
mensch, dat is de dwingende wil tot het afwijken, het vereenvoudigen of het
overdrijven van lijnen en kleuren die in de ‘natuur’ aanwezig zijn, waardoor het
resultaat, fotografisch-exact gezien, niet juist, niet precies, onnatuurlijk, maar juist
*)
daarom kunst wordt. Hier zou z'n naam een program kunnen worden.
Nu men genoeg begint te krijgen van het naturalisme, gaat men terugverlangen
naar het ‘schilderij’. Men wil niet meer zonder contrôle van den strengeren geest
alle voorstellingen der werkelijkheid aanvaarden en met behulp van alle
toevalligheden ‘un coin de la nature, vu à travers d'un tempérament’ weergeven,
maar men wil met beteekenisvolle kleuren en lijnen weer een ‘mooi ding’ gaan
maken, dat sterker de weelde en de essentie van alles naar voren brengt. Wanneer
eens de kunstgeschiedenis van dezen tijd geschreven zal worden, moet op de
eerste bladzij ook de naam van Henri Rousseau prijken. Wij vereeren Rousseau,
niet omdat z'n werk een rechtmatige plaats inneemt in de ontwikkelingsgeschiedenis
der schilderkunst, maar omdat in hem, evenals in Cézanne, Gauguin en Seurat het
Fransche genie z'n schoonste triomfen heeft gevierd en z'n schoonste
hoedanigheden heeft uitgezegd in den vorm waarin het op z'n sterkst is, in de
†)
schilderkunst.
*)

*)

†)

Als ondertitel voor ‘L'arbre Je la liberté’ was in den catalogus der ‘Indépendants’ aangegeven:
‘Le peuple danse autour des deux républiques, celle de 1792 et celle de 1892, se donnant
la main sur l'air de: Auprès de ma blonde qu'il fait bon, fait bon dormir’.
En inderdaad is naast den grooten invloed dien Cézanne uitoefent die van Rousseau niet
minder duidelijk, hoewel veel gecompliceerder. Niet, dat hij direct zon worden nagevolgd,
maar men vindt hier en daar en bij zeer onderscheiden schilders, getuigenis dat zijn werk
velen onder hen heeft verrijkt, een André Dérain b.v. die zichzelven echter zeer ongelijk is.
Tot een hem eenigszins verwanten geest, die evenwel niet tot zoo'n vollen, zwaren bloei is
mogen komen, zou men den Belg W. Degouve de Nunoques mogen rekenen.
Ik wil hopen er eenigszins in geslaagd te zijn belangstelling en bewondering te wekken voor
een schilder, wiens naam de meesten in Holland waarschijnlijk voor 't eerst hooren noemen.
Als bron voor dit opstel is gebruikt een studie door den fijnen Rousseau-kenner en
collectionneur Uhde over hem geschreven en uitgegeven te Parijs bij Eugène Figuière en
Cie. Ook de voorrede in de catalogus eener belangrijke tentoonstelling zijner werken, onlangs
in den kunsthandel Bernheim Jeune te Parijs gehouden is van zijne hand. Den heeren R.
Delaunnay, W. Uhde en W. Kandinsky zeg ik op 't hartelijkst dank voor het zoo welwillend
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toegestaan verlof tot reproductie der schilderijen in hun bezit; den heer Délétang voor zijn
foto's.
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44. TOONEELSPELERS WANDELEND IN DE SNEEUW, DOOR UTAGAWA KUNISADA.

Japansche kleurendrukken in het Rijks Ethnographisch Museum
te Leiden
door dr. M.W. de Visser.
IX.
Utagawa Kunisada.
De naam van hem, aan wiens werk de negende tentoonstelling (1 Mei - 1 September
1913) zal gewijd zijn, doet bij den kenner der Japansche prenten een beeld verrijzen
van louter kleur en van wilde, onstuimige kracht, De bewonderaar der zachte, fijne
tinten en der rustige, harmonieuse gestalten, gevloeid uit het penseel der oudere
meesters, wendt zich vaak met wrevel af van Kunisada's orgiën van kleur en
beweging. Het is waar, er is veel in zijn werk wat ons door zijn bontheid en
oppervlakkigheid tegenstaat, omdat we het zooveel fijnere der Torii, van Harunobu,
Utamaro en anderen hebben leeren kennen. Ook Toyokuni I, zijn leermeester,
hoewel door velen zijner tijdgenooten heneden hem geschat, stond nog veel nader
bij de ouderen in zachtheid van kleur en in gratie van lijn en beweging. En toch was
Kunisada een zeer talentvol schilder. Helaas, hij bouwde blijkbaar te veel op zijn
talent! Al te vlug zwierde zijn penseel over het papier, er schoone vrouwen op
tooverend, en woedende krijgers met wilde gebaren. En al te kwistig ook wierp hij
zijn kleuren in bonte mengeling dooreen, het toppunt van drukkunst bereikt wetend,
maar den eenvoud en soberheid der ouden vergetend. Zoo werkte hij rusteloos
voort, veel goeds scheppend maar ook veel oppervlakkigs. en bij de massa van het
geproduceerde aan de drukkers te zeer de vrije hand latend.
Kunisada leefde van 1786 tot 1864. Op zestienjarigen leeftijd Toyokuni I's leerling
geworden, deed hij reeds in 1808 door goed
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geslaafde boekillustraties van zich spreken, en zijn faam verbreidde zich door het
geheele land. Hij illustreerde romans van beroemde schrijvers als Samba, Kyōden,
Bakin, Tanehiko e.a., en maakte uitstekende portretten van bekende auteurs in rol.
Toen zijn leermeester in 1825 gestorven was, uitte hij zijn smart over dit groot verlies
door het schilderen van zijn portret, begeleid door een gedicht. Na omstreeks 1832
den stijl van den beroemden Kanoschilder Hanabusa Itchō (1652-1724) te hebben
bestudeerd en bij een van diens volgelingen ter schole te zijn gegaan, nam bij de
namen Itchō en Kōchōrō aan (niet, zooals Strange meent, Hanabusa Ikkei en
Kachōrō). Doch later schilderde hij weer, als vroeger, onder de namen Gototei of
Ichiyūsai Kunisada. In 1844 echter zond hij zijn vrienden een surimono
(gelegenheidsprent) toe, waarop zij naast zijn portret de mededeeling lazen, dat hij
zich voortaan Toyokuni II zou noemen. Wel is waar bad eigenlijk reeds een andere
van Tovokuni's leerlingen 's meesters naam geërfd, maar daarvan werd verder niet
gerept. Daar hij zich nu eenvoudig ‘Toynkuni’ ging teekenen, moeten een massa
aldus geteekende
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prenten aan hem en niet aan zijn leermeester worden toegeschreven. Al dergelijke
platen dateeren dus van 1844 tot 1864, want hij bleef tot zijn dood toe aan het
penseel getrouw. Het aannemen van Toyokuni's naam, zonder dat deze hem daar
bij zijn leven toe gerechtigd had, wekte den spotlust op van eenigen zijner kennissen,
die met een dubbele woordspeling op den naam Utagawa en op n i s e (de Tweede)
hem den ‘Twijfelachtigen namaak-Toyokuni’ noemden. Hoe verzot de Japanners
zijn op woordspelingen hebben we reeds dikwijls bij de opschriften der prenten
kunnen waarnemen.
Het Museum bezit een zeer groot aantal prenten van dezen buitengewoon
productieven meester. Behalve ruim 400 ‘Kunisada’ geteekenden (dus van vóór
1844 dateerend of van Kunisada II afkomstig) zijn er nog een massa ‘Toyokuni's’,
die niet aan Toyokuni I. maar klaarblijkelijk aan Kunisada zijn toeteschrijven. Daar
zijn later werk over 't algemeen minder goed was dan het vroegere, zullen we ons
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bij het tentoonstellen tot de nog met zijn eigen naam voorziene prenten bepalen.
Daarvan zullen 75 van de besten op de lessenaars, de
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rest in portefeuille ter bezichtiging liggen.
Als staaltje, hoe we in één werk Toyokuni II en een anderen Kunisada aantreffen,
kan een door verschillende tot dezelfde school behoorende schilders uitgegeven
Tōkaidō dienen. Van deze reeks van landschappen aan den groeten heirweg van
Yedo naar Kyōto is de eerste prent, Shinagawa voorstellend, geteekend: ‘Toyokuni's
penseel, op verzoek, in zijn 78ste jaar’. Daar de Japanners hun leeftijd altijd een
jaar hooger berekenen dan wij, werd deze reeks dus in 1863 uitgegeven.
Desniettegenstaande zien we de vijlde prent (Totsuka) geteekend: ‘Kunisada’. Dit
is natuurlijk niet dezelfde meester, maar zijn schoonzoon en leerling Kunimasa, die
in 1852 den naam Kunisada II had aangenomen. Zoo moeten we met deze
signaturen uiterst voorzichtig zijn! Bij dezelfde reeks vinden we verscheidene prenten
van een Hiroshige, terwijl Hiroshige I, de groote landschapschilder, reeds in 1858
gestorven was. Ook dit is dus Hiroshige II, zijn geadopteerde zoon en leerling. Deze
Tōkaidō, waarin we Kunisada's talent nog duidelijk boven dat der anderen zien
uitsteken, is overigens jammerlijk hard van kleur in grof van teekening. Welk een
verschil

NR

11, AAN HET TOILET, DOOR UTAGAWA KUNISADA.

met die van Hokusai en Hiroshige I, die later, na 't afhandelen van Tovokuni's school,
zullen worden tentoongesteld.
Van de door Kunisada geïllustreerde romans bezit het Museum er drie van
Tanehiko, twee van Namboku, één van Shunsui en één van Bakin. Het laatste werk
bestaat uit verhalen voor de jeugd, onder den weidschen titel van: ‘Nieuwe
edelgesteenten, ter leering der knapen’. Het is een zeer mooie druk met ongekleurde
prenten, telkens bij vijf deeltjes tegelijk verschenen van 1845 tot. 1848 (Bakin's
sterfjaar), toen de laatste bundel ervan ‘op een gelukkigen dag der eerste maand’
het licht zag. Hij gaf ze niet zelf uit, maar ze werden uit zijn mond opgeschreven en
door een ander gepubliceerd. Dit schijnt wonderlijk, alsook het feit dat de groote
romanschrijver op zijn ouden dagverhalen gaf ‘ter leering der knapen’. Maar er gaat
ons een licht op, als we vermeld vinden, dat de regeering van den Shōgun in 1842
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het publiceeren van romans als verderfelijk voor de zeden verboden en den
vijfenzeventigjarigen Bakin den mond gesnoerd had. We mogen dankbaar zijn, dat
hij, ofschoon door de ‘zedenpolitie’ tot zwijgen gebracht, toch nog met
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Kunisada's medewerking een dergelijk mooi werk wist te doen verschijnen.
Wanneer we dit van moord en doodslag wemelend werk doorbladeren, krijgen
we een juisten kijk op de opvoeding der ridderknapen van die dagen. Hoewel het
land onder het bestuur der Tokugawa Shōguns sedert bijna 250 jaren een
onafgebroken vrede genoot, werden zij toch nog steeds van hun prille jeugd af naar
lichaam en geest gestaald, om als waardige ridders 't zwaard te kunnen hanteeren.
Zoo waren de wilde gevechtstooneelen, door Bakin en Kunisada met zooveel gloed
beschreven en in beeld gebracht, de ware stof ‘ter leering van de knapen’. Ook zien
we de ridders te paard bij het tornooi op elkaarinstormen, of zich wegens schande
of smaad 't puntige zwaard op den buik richten, gereed tot het plegen van harakiri.
Want een ridder moest welen te sterven als de tijd dáár was. Doch ook vreedzame
tooneelen vinden we erin afgebeeld, zooals een bruiloftsceremonie, een gastvrij
onthaal, etc.
Op tooneelgebied is de N a t s u n o F u j i of ‘Fuji in den zomer’ te noemen, een
mooi boekje met tekst van Santō-an Kvōzan en gekleurde prenten van Kunisada.

NR

30. LENTE EN JEUGD. EEN GEISHA UIT ōSAKA, DOOR UTAGAWA KUNISADA.

De titel is vermoedelijk een woordspeling, want van den Fuji-berg is niets te
bespeuren. Daar de karakters, waarmee de naam Fuji wordt weergegeven, ‘Rijke
heeren’ beteekenen, worden met die ‘Rijke heeren in den zomer’ blijkbaar de
beroemde tooneelspelers bedoeld, die in dolce far niente van hun zomervacantie
profiteeren. We zien daar o.a. eenige bekende acteurs, wier namen erbij vermeld
staan, te Kyōto na een warmen zomerdag genieten van de avondkoelte, die
verkwikkend strijkt over het water. Ze zitten genoegelijk te soupeeren op het in de
rivier uitgebouwde platform van een theehuis, en, zooals we ook bij Toyokuni (nr
74) opmerkten, zelfs hier is een hunner zijn vrouwerollen getrouw en wordt met
verbazing aangestaard door een jeugdige schoone, die met koket opgetild kleed in
het ondiepe water staat.
Bustes van tooneelspelers in rol geeft een ander boek, waarin we achterin als
verrassing drie aardige landschapjes vinden. Behalve een verbazend bont album
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met prenten van Kunisada bezit het Museum verschillende andere albums, bestaande
uit kleurendrukken van dezen meester en van verscheidene andere schilders,
gezamenlijk door hen
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uitgegeven onder titels als ‘Spiegel van schoone vrouwen naar hedendaagschen
trant’, ‘Portretten van schoone vrouwen uit Yedo, courtisane's der Yoshiwara’, etc.
Die albums zijn uit elkaar genomen en de prenten ervan zijn bij de verschillende
meesters ingedeeld.
De titels dier albums duiden reeds aan, dat de v r o u w alweer de hoofdrol speelt
bij dezen schilder, en dat hij in navolging van vele ouderen ijverige studies maakte
in de Yoshiwara. Alleen op tooneelgebied en in illustraties treedt de m a n op den
voorgrond. Doch daar het tooneel een zeer geliefkoosd onderwerp van Kunisada
was, vinden we op vele zijner prenten den man in volle dramatische actie. In de
talrijke vrouwefiguren van het dagelijksch leven worden we door de meerdere rust
nog wel aan de oudere meesters herinnerd, maar toch is er ook hier meer leven en
beweging waar te nemen.
Van de losse prenten spelen nr 1- 38 in het dagelijksch leven of in de Yoshiwara,
maar niet op het tooneel. Evenals zijn voorgangers gaf Kunisada reeksen van
prenten uit, waarbij elke prent van denzelfden titel en een soortgelijk hoekornament
voorzien

NR

32. OP DE VLUCHT VOOR EEN REGENBUI, DOOR UTAGAWA KUNISADA.

was. Op nr 1 staat een jonge vrouw op een veranda nieuwsgierig te luisteren bij
een papieren schuifdeur, waarin zij een gaatje heeft geduwd, om niet alleen te
hooren, maar ook te zien, wat er in de kamer voorvalt. Deze prent behoort niet tot
een reeks, maar de andere platen wel. Zoo maakt nr 2 deel uit van de ‘Twaalf
tempelklokken van Yedo’, een reeks van twaalf afbeeldingen van jonge vrouwen,
met een beroemde tempelklok, door kersebloesem omgeven, als hoekornament.
Deze klokken zijn van twaalf verschillende Buddhistische tempels te Yedo, wier
namen erbij vermeld staan (vgl. Port. XVI, nrs 2a - i).
Nr 3, een jonge vrouw bij haar geelkoperen vuurbak en haar hibako of ‘vuurdoos’
gezeten, is door hoekornament en opschrift aangeduid als behoorend tot een reeks
van prenten, gewijd aan de Genji monogatari, den beroemden roman uit de 10de
eeuw. Het hoofdstuk van dit boek is er bij aangegeven, en een opengeslagen deeltje
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vertoont een scène daaruit, in den Tosa stijl geschilderd, d.i. met wegdenking van
het dak en met een wolkenrand als afsluiting.
Op deze wijze vinden we bij de volgende
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prenten een rijke verscheidenheid van hoekornamenten en titels. Woordspelingen
zijn daarbij, zooals we ook bij andere meesters opmerkten, zeer geliefd. Schijnt op
nr 4 het aanknoopen van een snaar der samisen verband te houden met den titel,
die van ‘'t aanknoopen van banden’ tusschen man en vrouw gewaagt, terwijl op de
rol die het geld daarbij speelt, vooral in de wereldsche stad Yedo, boven in den hoek
door beeld en woord wordt gezinspeeld, nr 5-9 geven ‘Ukiyo meisho zue’. d.i.
‘afbeeldingen van beroemde plaatsen uit het Vlietende Leven’, waarbij ‘meisho’
geschreven is als ‘beroemde zeldzame vrouwen’ (mei-i-jo). Zoo slaat de titel zoowel
op de gezichten uit Yedo en Kyōto in den hoek, als op de jonge vrouwen, die den
hoofdinhoud der prenten vormen. Op nr 10 en 11 zien we bovenaan bekende
votiefschilderijen uit tempels, waarvan de eerste het mirakel weergeeft, dat plaats
greep toen men in 1271 Nichiren, den stichter eener groote Buddhistische secte,
op last van den Regent te Kamakura wilde ter dood brengen. De golven der zee
verheffen zich onstuimig, een zware regen, door den stormwind opgezwiept,

NR

47. DE ACTEUR ONOYE KIKUGOKō ALS VAMPYR. DOOR UTAGAWA KUNISADA.

slaat den soldaten in 't gezicht, en het zwaard splijt in stukken boven 't hoofd van
den geknield neerliggenden, in gebed verzonken priester. De andere schilderij speelt
in de 12de eeuw. Daar stormt de held Benkei op de Gojōbrug bij Kyōto af op den
jeugdigen Yoshitsune, wiens trouwe dienaar hij werd na door hem overwonnen te
zijn. Merkwaardig is het contrast tusschen deze tafereelen en de rustige, zich
warmende of haar toilet makende vrouwen der hoofd-voorstel-ling. Die van nr 10
warmt zich de voeten aan de kotatsu, een in den vloer aangebrachten, door een
matras bedekten haard, terwijl zij de houtskool in den vuurbak naast haar oprakelt;
bij het toilet der andere komen twee spiegels te pas, wier ronde, bronzen lichamen
als altijd rusten in sierlijke, zwartverlakte doozen. Zij is druk in de weer met den
poederkwast, dat onontbeerlijk wapen der Japansche schoonen.
Nr 12-14 behooren tot een lange rij van beroemde theehuizen in de buurt van
Yedo (vgl. Port. XVI), die, in aardige landschapjes gelegen, als hoekornament dienen
bij musiceerende, lezende, haar toilet makende of
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in gepeins verdiepte jonge vrouwen. Courtisanes der Yoshiwara, met hare
prachtgewaden en hare met groote haarpennen weelderig omgeven kapsels, vormen
het kleurrijk hoofdmotief van nr 15-17. De eerste is uit een reeks getiteld: ‘Klok der
Yoshiwara’, en van de twaalf dubbele uren is dit het tiende, dat van den vogel (5-7
in den namiddag), waarop de geisha, de zangeres, met haar gitaar in de hand
aankomt voor 't feest, en de statige courtisane voor haar spiegel haar schoonheid
tracht te volmaken.
Bij nr 16 zien we een steilen heuvel in Yedo met aardige huisjes en figuurtjes,
gevat in den typischen ring, die het merk vormt van Toyokuni en de zijnen. Hier is
die ring bijzonder groot, maar op nr 17 en de volgende prenten is hij veel kleiner.
Bij nr 17-19 wordt de titel door twee zulke ringen omsloten. Drie muziekinstrumenten,
de fluit, de harp en de driesnarige gitaar (samisen) worden daar in titel en beeld nut
drie schoone vrouwen in verbinding gebracht.
Ook nr 20-21, aan Utamaro herinnerende, rijzige vrouwen, vertoonen zulk een
ring, alsook de drie daarop volgende prenten, waar aardige landschapjes uit Yedo
in den

NR

55. TOJONEELSPELER IN ROL, DOOR UTAGAWA KUNISADA.

vollen luister der bloesems ren zinspeling vormen op de schoonheid en bloei der
vrouwen (vgl. Port. XX). Nr 25 stelt een jong meisje voor, ijverig bezig kimono's te
wasschen in de snel stroomende beek, waarbij zij op Oostersche wijze met de
voeten in plaats van met de handen werkt en het koele water haar bruisend omspoelt.
Na nr 26 en 27, twee bustes, volgt een jonge moeder die met haar zoontje speelt,
een stoeren bengel, die als vechtersbaas een goede zoon van Dai Nippon belooft
te worden.
Vrouwefiguren in landschappen zien we op nr 29-38. Vinden we ons on de eerste
dezer prenten in den tuin van een groot huis verplaatst, zooals we die bij Kiyonaga
en anderen hebben leeren kennen, nr 30 vertoont ons een geisha te Ōsaka, die in
haar mooiste kleedij van de lentebloesems loopt te genieten op een hoogen heuvel,
vanwaar men een schitterend uitzicht heeft op de wijde Osaka baai met haar zacht
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door de golfjes gewiegde scheepjes. Op nr 31 laat de wistaria haar regen van blauwe
trossen neerstroomen bij een steile ronde brug, zooals we die vaak bij tempels
vinden als een herinnering aan den regenboog, de brug waarlangs de goden
wandelen
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van den hemel naar de aarde. Als contrast met de genoegelijk slenterende vrouwen
van deze plaat zien we op nr 32 twee jonge meisjes en een kleinen jongen hals
over kop vluchten voor een regenbui. Ze komen van een van de vele kermissen,
steeds aan tempelfeesten verbonden, want ze hebben waaiers en snuisterijen
gekocht, die we op den rug van den knaap zien bengelen. Er zit gang in de loopende
gestalten, en hoewel de druk hard en grof is, is de prent goed van teekening. Reeds
gutsen de eerste dikke stralen van den regen opspattend neer, en het maanlicht
heeft strijd te voeren met nevels en wolken.
In de s n e e u w gedoken is alles op nr 33-55. De dikke vlokken dwarrelen neer,
ook op 't kleurige gewaad eener schoone, die met hoog opgeheven kleed door de
sneeuw waadt. Achter haar golft de eenzame rivier, door het groene, witgerande
geboomte omzoomd. Deze plaat (nr 34) behoort blijkbaar tot een drievoudige prent,
waarvan zij het middenstuk vormt. Een groot theehuis in de Yoshiwara, met
besneeuwd dak en sparreboomen, en op den voorgrond een bibberend meisje,
staande op de open veranda, geeft nr 35. Meer genoegen hebben

NR

63. DE ACTEUR MATSUMOTO KōSHIRō IN ROL, DOOR UTAGAWA KUNISADA.

de drie van nr 36 (een groote, drievoudige prent), die één van de ‘Yedo hakkel’,
‘Acht gezichten van Yedo’, n.l. de ‘Avondsneeuw bij den Mokubo-tempel’, per boot
komen bewonderen. Blijkbaar zijn er ook anderen op de gedachte gekomen, dit
uitstapje te maken, want er liggen nog twee dergelijke overdekte schuiten bij het
theehuis bij de witbesneeuwdebrug. Ook nr 37 behoort tot die reeks, die geheel
naar 't voorbeeld der acht gezichten van 't meer Biwa (Omi hakkei) is gevormd.
‘Huiswaarts keerende schepen van 't eiland Tsukudajima’ zien we hier voorgesteld,
met op den voorgrond drie jonge vrouwen, die op de veranda van een aan het water
gelegen theehuis van den heerlijken zomeravond zouden genieten, wanneer niet
een lange minnebrief haar aandacht geheel in beslag nam. Kunisada doet zich in
deze prenten, evenals in menige andere, als een uitstekend landschapschilder
kennen, hoewel de figuren op den voorgrond bij hem hoofdzaak blijven. Zoo is het
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ook bij nr 38, een vroolijk kersebloesemfeest aan den oever der Sumidarivier te
Yedo, met kleurige lampions en lustige vrouwenscherts.
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Het t o o n e e l begint met nr 39, nadat nr 38a, een ‘zuilverberger’, een moeder met
haar kind weergevend, de rij der beelden uit het dagelijksch leven der vrouwen heeft
afgesloten. Nr 39-66 zijn alle aan het tooneel gewijd. Op de meeste dezer prenten
staan de namen der acteurs en de rollen waarin zij worden algebeeld, erbij vermeld,
en een vergelijking der namen en gezichten leert ons, dat het wel degelijk portretten
moeten zijn. Want dezelfde namen vindt men bij dezelfde gelaatstrekken.
Vooral de Mephistophelos-ach-tige tronie van Matsumoto Kōshirō, met zijn
enormen, snavelvormigen neus, is terstond te herkennen (vgl. nrs 39, 41, 43, 44,
63). Dienzelfden heer zagen we ook bij Toyokuni I, op de vorige tentoonstelling (VIII,
nr 64), waar hij in een genoegelijke rol zijn pijpje rookte. Hier, op nr 39 echter is hij
in minder gemoedelijke stemming, en staat dreigend met getrokken zwaard gereed;
ook op nr 41 is hij niet best te spreken. Op nr 43 zit hij in een der kleedkamers van
een theater orders uit te deelen aangaande de krijgsmansuitrusting, waarin hij straks
op de planken zal verschijnen. Het zijn aardige prenten, nr 42 en 43, waar we een
kijkje krijgen van het theaterleven achter de coulissen (vgl. Port.

NR

64. DE ACTEUR ARASHI TOKUSABURō IN ROL, DOOR UTAGAWA KUNISADA.

XCIV). Fijn van kleur zijn de beide zijprenten van nr 40, blijkbaar een liefdestooneel,
waarvan de middenprent half ongekleurd is gebleven.
Na deze groote platen komen vele kleinere (44-66), alle met het tooneel als motief.
Mooi is weer het sneeuwlandschap, aan de Sumida rivier (nr 44), met drie
wandelende acteurs op den voorgrond. Eén hunner is als vrouw gekleed, en in een
der beide anderen herkennen we weer onzen vriend Mephisto. Als deftig samurai,
een twee zwaarden dragende ridder, treedt hij weer op bij nr 63. Onoye Kikugorō,
dien we op nr 41 als dreigenden krijger bij een reusachtigen tempelgong zagen
staan, treffen we op nr 47 aan als een dier gevreesde rokuro-kubi of
‘kaapstander-nekken’, bloeddorstige monsters in menschengedaan - te, die hun
nek tot in 't oneindige kunnen verlengen en op die manier al liggend hun hoofd erop
uit kunnen sturen. Op nr 48 vliegt het hoofd van een dergelijk monster op een man
aan, die zich met een klein zwaard tracht te verdedigen. Denzelfden acteur zien we
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op nr 51 en 61, telkens met dezelfde trekken. Zoo trekt een bonte rij van levende
tooneelfiguren langs ons heen, nu eens als rōnin (dwalende ridders, als fluitspelende
priesters vermomd en
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met een grooten stroohoed, die het geheele gelaat bedekt, voorzien) (nr 53), dan
weer als krijgers, met de twee zwaarden gewapend, of als vrouwen, zooals b.v.

NR

66. DE ACTEUR IWAI KUMESABURO IN ROL, DOOR UTAGAWA KUNISADA.

op nr 58, waar de sneeuwmaand, Februari, zich door besneeuwde pruimebloesem
doet kennen.
Na met nr 67 het portret van een reusachtigen worstelaar, die ook al de twee
zwaarden voert, te hebben bezichtigd, komen we met nr 68-74 aan eenige
s u r i m o n o ' s gelegenheidspren - ten met fijne plaatjes en gedichten. Daarvan is
bij nr 68-72 het tooneel weer het onderwerp. Het goud en zilver is, als steeds bij de
surimono's, er kwistig op aangebracht, zoodat de bloesems der boomen en de
versierselen van harnassen, wapenen en gewaden schitteren van goud- en
zilverglans. Zoo is het ook met nr 73 en 74, waar het vrouwenleven, het andere
geliefkoosde onderwerp van Kunisada's penseel, op nieuw voor den dag komt.
(Nr 75) een aardig sneeuwgezicht sluit de rij. We zien daar China's lievelingsheld
Khung-ming, die op het eind der tweede en in de eerste helft der derde eeuw leefde,
rustig zitten lezen bij een open venster, terwijl zijn strijdros buiten staat te wachten,
Kwan Yü, een andere befaamde held uit dien tijd, later en ook nu nog als de
oorlogsgod vereerd, komt aangereden over de smalle, hooge brug, en wijst lachend
op den als een vreedzaam kluizenaar in zijn lectuur verdiepten staatsman en
veldheer.
De volgende tentoonstelling zal het werk doen zien van Kunisada's leerlingen en
volgelingen, waaronder Kuniyoshi de voornaamste plaats inneemt.
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Wagner-herdenking (22 mei 1913)
door H.W. de Ronde.
Richard Wagner, bij den honderdsten terugkeer van zijn geboortedag, behoeft niet
herdacht in een biografische schets, die, den ontwikkelingsgang van zijn
kunstenaarsschap volgend, en den nadruk leggend, op wat hem vananderen
onderscheidde en hem tot een zelfstandige figuur in de toonkunstevolutie maakte,
in hoofdzaak zou moeten bedoelen v o o r e e n o o g e n b l i k zijn beeld te doen
herleven, voor het in een volgende eeuw de vergetelheid inging. Zooals dat het
geval is met zoovele gedenkschrift uren over kunstenaars figuren, welke te harer
tijd een rol, zelfs een aanzienlijke of opzichtige rol hebben gespeeld. Dertig jaar na
zijn dood leeft zijn naam door zijn werken - onverzwakt in de herinnering der geheele
wereld, krachtiger dan tijdens zijn leven, hoewel dit toch eindigde na zijn overwinning
in den reuzenstrijd: de worsteling van het genie tegen een geheele hem vijandige,
wijl hem niet begrijpende, generatie. En nadat het doel bereikt was, het

RICHARD WAGNER, NAAR EEN HOUTSNEDE, DOOR FELIX VALOTTON.

Festspielhaus op den Bayreuthschen heuvel zich verhief als de tempel, van waaruit
het nieuwe evangelie der G e s a m m t k u n s t zijn fascineerenden invloed in al
breeder kring gevoelen deed, is het begrip van, beter misschien de intuïtieve liefde
voor Wagner's knust allengs tot algemeene waardeering opgebloeid. Wie weet in
dezen tijd nog anders dan van overlevering, wat een ‘anti-Wagneriaan’ is? De
aanvankelijk overweldigende overmacht der Wagner-bevechters stierf reeds in het
eerste decennium na Wagner's dood vrijwel uit. Wellicht bestaat er hier en daar nog
een enkel exemplaar, dat, kortzichtig of koppig, zich buiten de koestering van het
nieuwe licht hield en in killen grol de ooren sluiten blijft, voor hetgeen aan rijpe
vruchten reeds de ‘erlösende That’ van Wagner's werken en worstelen afwierp. Zulk
een doet den dienst van het museum-waardig ‘nummer’, dat bij de herdenking van
een belangrijk cultuurhistorisch tijdperk als illustratief contrast
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interessant kan zijn in de gemeenzame beteekenis des woords.
Wagner's leven heeft voor den in-toonkunst-belangstellende van onzen tijd geen
geheimen meer. De onrustbarend omvangrijke, desbetreffende literatuur, ontstaan
uit vereering, zoowel als uit zucht tot bevrediging van de nieuwsgierigheid van het
publiek, heeft het voortdurend nauwkeuriger belicht, alle hoekjes en gaatjes er van,
tot de intiemste en onaanzienlijkste gebeurtenissen toe, onverbiddelijk en
onbarmhartig ‘onthuld’. Men weet thans, dat ‘Wagner als mensch’, als alle menschen,
niet zonder zonden was, met grootere gebreken belast zelfs, dan vele biografen het
hebben doen voorkomen in hun vereering, die hun ingaf Wagner uit te teekenen,
zooals zij gaarne zouden gewild hebben, dat hij geweest was. Maar al deze
‘onthullingen’, die door de verzwarende omstandigheid van zijn in het vorig jaar
verschenen autobiografie in antipathieke richting vrijwel voltooid zijn, hebben de
grootschheid van Ricbard Wagner als kunstenaarsverschijning niet kunnen aantasten,
evenmin de geestdriftige liefde voor zijn werk.
De kunstenaar èn het werk, in weerwil van de geweldige revolutie, door beiden
in, in eeuwenoude conventionaliteit wortelende opvattingen veroorzaakt, nu reeds,
dertig jaar na het verscheiden van den ‘geweldenaar’, algemeen in aanzien en met
volkomen tegemoetkoming gewaardeerd! Het mag niet ontkend, dat in dat
verschijnsel voor een groot deel zucht tot meedoen, mode, een rol speelt, althans
wat het ‘oeuvre’ betreft. Wie telkens opnieuw waarneemt, hoe het publiek zich te
buiten gaat aan luidruchtige bijvalsbetuigingen bij Wagner-opvoeringen, welke
ganschelijk verschoond zijn van de bedoelingen en den geest des Dichters, moet
wel tot de wetenschap komen, dat het er met het zuiver inzicht in zake Wagner's
‘Stilprinzip’ bij de groote massa nog maar sjofeltjes uitziet. Maar er blijkt uit deze
onafgebroken durende ingenomenheid toch één verblijdend feit: dat het werk van
den Meester een element bevat van zoo sterke tooverkracht, dat het op zich zelf
voldoende is, om de fantaisie van de minst muzikaal en dramatisch onderlegde
dilettanten, door de gebreken eener onvoldoende opvoering heen, te bevruchten
en te bevredigen. Want ware hier ènkel mode in het spel, de Wagneraanbidding
zou, even snel als zij na Wagner's dood ontstond, vergaan door de, de aandacht
op zeer zware proef stellende, reusachtige afmetingen, vooral van de latere,
menigmaal op louter ‘innerlijke’ drijfveeren en gewoonlijk loom voortbewegende,
drama's. Men denke aan T r i s t a n u n d I s o l d e , P a r s i f a l en D i e
Götterdämmerung.
't is hier niet te onpas te wijzen op het verschil in de ‘populair’-wording tusschen
Wagner en twee andere muziekheroën: Beethoven en Bach. Daarbij dient in
aanmerking genomen, dat de laatstgenoemde twee zich hun beteekenis voor de
ontwikkeling der toonkunst niet bewust waren, terwijl Wagner, de revolutionnair ook
van karakter, voor de doorvoering van zijn beginselen den strijd aanbond, zoodra
hij van het bestaan van het later door hem te ontdekken en te ontginnen nieuwe
‘werelddeel’ zeker was. Maar vooral in de verscheidenheid van het door hen betreden
gebied ligt de natuurlijke oorzaak van het verschijnsel, dat de erkenning van de
grootschheid van Beethoven's werk eerst betrekkelijk geruimen tijd na den dood
van Beethoven begon en slechts langzamerhand doordrong, voor zij den thans
verkregen omvang bereikte. En dat, wat Bach betreft, de hoofdzakelijk in het laatste
tientallen jaren in uitvoeringen en geschriften aangetoonde picturale essence zijner
muziek het eenig middel bleek, om bij den leek het schrikbeeld der legendarische
fuga- en andere vorm- ‘geleerdheid’ te verzwakken, en hem houvast te geven voor
het begrijpen van Bach's in wezen even natuurlijke als eenvoudige muzikale
beeldspraak. Beethoven en Bach zijn, wat men noemt, ‘absoluten’-
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toondichters. De door hen verwerkte thema's zijn spontaan in muzikalen vorm
gecondenseerde gedachten, door bijzondere indrukken ontstaan, en daar zij die
slechts in beperkte, symfonische vormen uitten, onderstelt het volkomen verstaan
er van een minstens elementaire vertrouwdheid met de ‘grammatica’ der toonkunst,
om het oor de onderscheiding dersomszwak gedifferencieerde klankheelden mogelijk
te maken. De afwezigheid van zulk een onderscheidingsvermogen bij den overigens
‘muzikalen’ hoorder maakt dezen in hoofdzaak slechts tut het smaken der enkele
welluidendheid in staat. Vandaar de voorkeur, welke vrij algemeen bij het publiek
overheerscht voor zoogenaamde programma-muziek boven symfonieën bijvoorbeeld.
Want hij intuïtie vermoedt het in muziek expressieve hoedanigheden, die het in den
puren klank, voornamelijk wanneer deze met eenvoudige middelen opgewekt en
zonder door heftigheid opvallende contrasten ‘gekleurd’ wordt, gemeenlijk niet
ontdekken zal.
Men begrijpt uit een en ander, hoeveel ‘dankbaarder’ de taak van den dramatischer
componist is, die door de gebeurtenissen
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op het tooneel zijn hoorders den leiddraad voor het muzikaal begrip als het ware in
handen geeft. En Wagner, door den innigen band, dien hij tusschen handeling en
muziek, en bovendien tusschen deze twee en het woord smeedde, wekt zoo krachtig
mogelijk op àlle zintuigen, die bij het opnemen van muziek in werking kunnen komen:
gehoor, gevoel en gezicht. Maar tweedens is het wezen zijner muziek berekend op
felle inwerking op den hoorder; zijn muziek is zeer juist als ‘Nervenkunst’
gekarakteriseerd, omdat zij zich in de eerste plaats tot het gevoel richt en dus in
iedere individualiteit - zij het dan verschillende - fantastische beelden doet ontstaan
en bij allen de dankbaarheid voor bevredigde gevoelsbehoefte wekt, onmiddellijke
voorloopster van enthousiasme, Dit is zoo waar, dat Wagner's muziek reeds de
groote massa in ontroering zette, toen de menschen van het vak, die uiteraard in
de eerste plaats met het verstand ‘luisteren’, tegenover de revolutionaire elementen
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in die muziek nog vijandig of gereserveerd stelling namen. De bijnaam ‘apostel der
onmuzikalen en der dilettanten’. Wagner gegeven, dateert van dien tijd.
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Het dóórdringen van het Gesammtkunstwerk naar Wagner's bedoelingen tot eindelijkt
zegepraal biedt het schouwspel van een worsteling, die in de kunsthistorie zijn
wedergade niet heeft aan felheid en energie. Nadat de jonge Wagner, onder den
eerbiedigen indruk van Shakespeare's en Beethoven's grootheid aanvankelijk
liefhebberend in literair-dramatische en muzikaal-compositorische proefnemingen
en alleen ‘scheppend’, wat hij na te bootsen vermocht, zich eindelijk bewust is
geworden, dat de muziek als het middel tot openbaring van onuitsprekelijke
gevoelens in het drama een ‘nieuwe rol’ te vervullen heeft, ziet men hem gaandeweg
al vaster en weldra als het ware in storm voorwaarts rukken naar het ideaal: de
verwezenlijking van de harmonische samenwerking der verschillende kunsten.
Dit ideaal van het zoogenaamd Gesammtkunstwerk was niet Wagner's ontdekking.
Gluck en anderen badden het reeds vóór hem gezien, geen hunner had echter de
kracht getoond, de schijnbaar elkaar vijandige, althans onderling onafhankelijke
kunsten saam te vatten in doelbewusten, genialen greep. En hierin bestaat het
overweldigende van Wagner's daad, die méér was dan een hervorming: een
omwenteling. En waarvoor hij onvermoeid streed, doorzettend, tot hij overwon.
Zijn strijdbaar karakter was hem daarbij evenzeer van dienst, als dat het hem
onnoodig telkens hinderpalen en vijanden verwekte en de worsteling bijna zijn
geheele leven door rekte. Dit leven, dat één ontzaglijke strijd geweest is tegen
vooroordeelen en materieele moeilijkheden, maar die dan ook in den mensch de
wilskracht deed groeien, welke het alleen den kunstenaar mogelijk kon maken, zijn
beginselen te doen overwinnen, te worden de voortbrenger van zijn eigen ideaal.
Men heeft Wagner een ‘krassen Egoist’ gescholden, omdat hij onomwonden steeds
voor zichzelf opkwam, altijd voor zichzelf vroeg, in den eigenlijken kleinen strijd om
het bestaan, om de voorziening in wat men noemt levensbehoeften, anderen voor
zich zorgen liet. Maar men vergete niet, dat ‘zichzelf’ het streven was, dat Wagner,
aanvankelijk hij alleen, onderkende als het noodzakelijk middel voor de ‘Erlösung’
der kunsten uit haar eenzijdigheid, voor haar onoplosbare vereeniging in een
Gesammtkunst. Zonder dit als egoïstisch gedoodverfd werken zou Wagner niet zijn
geslaagd. Het is trouwens het kenmerk van iederen revolutionair en bevat het geheim
van alle omwentelingssuccessen, omdat het uitvloeisel is van een onmetelijke
energie, die onbarmhartig neersabelt en verwoest, wat zich vijandige tegenstelt,
zelfs wat zich niet plooien wil.
Het duidelijkst waarneembaar in de Wagner-worsteling is dat geweest, waar
Wagner in geschrift zijn Stilprinzip ‘uiteenzette’. Dan toont hij zich onverbiddelijk,
onmeedoogend tegenover iedere andere kunstaanschouwing. Zijn G e s a m m e l t e
S c h r i f t e n dragen op iedere bladzijde bewijzen van een volslagen gemis aan
objectiviteit. Alles beschouwt hij er uitsluitend en alleen van zijn persoonlijk standpunt,
dat, omdat het zich, als oogenschijnlijk niet in practijk te brengen, immers als
revoltutionair, voordoet, hem het voorwerp maakt van den spot der geïnteresseerden,
den zwakker of niet belanghebbenden als ‘toekomstmuziek’ onverschillig laat.
Literair-gevoehgen tot lachen lokt om de stijlverwarring, de beeldzwaarte en de
onklaarheid, waarin de hartstochtelijke profeet zijn polemische gedachten in woorden
opstelt. Wagner's krachtigste wapenen zijn dan ook niet zijn woorden geweest. Het
lezen der Gesammelte Schriften is alles behalve een genot, eer een moeilijk,
inspannend werk. En toch een aantrekkelijk, niet alleen om de ‘waarheden’, die uit
de gecompliceerde zinnen te pellen zijn, maar ook om het onstuimig temperament,
de brandend heete geestdrift, de alle bezonken critisch onderzoek uitsluitende
voortvarendheid, waarmee rechtuit op het doel wordt aangestormd, de despotische
brutaliteit,
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waarmee af en toe uitzonderingen tot regels worden gedecreteerd.
Maar dit slachtoffer der polemische vormenbezwaren werd, zoodra artistieke drift
zijn gedachten tot uiting dwong, een beheerscher van het woord in dichterlijken zin.
De libretto's van Wagner's latere muziekdrama's mogen a prima vista niet gemakkelijk
leesbaar zijn; wie zich eenmaal met den eigenaardigen vorm vertrouwd heeft weten
te maken, zal de schoonheid der vormen, loeren waardeeren, nadat oppervlakkige
kennismaking tot gemaniereerdheid deed besluiten. Schoonheid niet zoo zeer in
den woordklank en in de meestentijds weinig afwisselende rhytmen en rijmen, als
in de zuiverheid, waarmee de onderwerpen in de plastiek van zinnen en woorden
hun karakter-coloriet krijgen.
Deze dichterlijke aanleg was Wagner het middel voor de gemakkelijke, bondige
en vrije vorming zijner muzikale ‘gedachten’, onthief hem van het noodlot, dat het
werken van menigen dramatischen toondichter heeft belemmerd. Wagner kon zijn
eigen librettist zijn en zijn alzijdige ontwikkeling maakte hem de keuze der stof
betrekkelijk gemakkelijk. Hij, de aarts-romantieus, gevoelde
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zich uiteraard alleen aangetrokken tot onderwerpen en gebeurtenissen, die vrij
waren van de koude der werkelijkheid. Sprookjes en sagen moesten dus wel het
gebied zijn, waar zijn kunstenaarsfantasie zich bij voorkeur prikkels zocht, waar zij
de verlangde felle contrasten vinden kon: tegenstellingen van vrij te beelden gestalten
en van natuurkrachten; dieren zelfs als middelen tot motiveering van gedroomde,
inderdaad ‘onmogelijke’ situaties en complicaties. En al deze figuren, zinnebeelden
van aanleg en bedoeling en als zoodanig dus volkomen in den ‘stijl’ der romantiek,
behielden door de liefde des dichters haar fantastisch aspect, doch in hun
gedragingen maakte hij ze tot de dragers van karakters van realiteits - menschen,
tot levens-motieven. Maar altijd tot menschen met bijzondere karakters, tot helden,
in staat tot daden, die sidderen doen als de natuurkrachten, welker belichaming zij
feitelijk zijn. En het karakter van iedere figuur vermocht Wagner muzikaal vastomlijnd
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uit te drukken, het ook muzikaal verwant te maken met andere, waarmee het
psychische punten van overeenkomst bezit, het muzikaal in zijn levensdriften te
vertoonen, het te differencieeren in zoo fijne
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geledingen, als waartoe het, enkel s p r e k e n d optredend, onmachtig zou moeten
zijn gebleven. Hier ontstond het muzikale leidmotief, het middel tot onbeperkte
ontwikkeling der muzikale karakteriseering, den grondslag der ‘unendliche Melodie’.
Kenmerkend voor alle drama's van Wagner, de kiem voor iedere dramatische
ontwikkeling, is de bevrijdingsidée. Zij obsedeert Wagner van D e r f l i e g e n d e
H o l l ä n d e r t o t P a r s i f a l , wordt in ieder werk in een nieuwen variant uitgewerkt.
Maar steeds omvat zij het probleem van Liefde en Dood, het probleem, dat er immer
de voornaamste drijfkracht is. Gaat men de verhouding na, waarin Wagner gestaan
heeft tot de vrouwen, tot wie hij zich aangetrokken gevoelde, dan merkt men op een
sympathie op overheerschend geestelijke basis, een zucht naar geestelijken omgang
in de eerste, plaats. De zinnelijkheid speelt in zulk een verhouding, zoo zij optreedt,
altijd een ondergeschikte rol. Bij de helden in zijn drama's is dat niet anders. Ook
daar stuwt de liefde, niet aan op zinnelijke bevrediging, doch op geestelijk
één-worden. En deze, geestelijke samensmelting, die Siegmund en Sieglinde,
Siegfried en Brünnhilde, Senta en den Holländer, Tristan und Isolde, als het ware
tot één, mannelijk en tegelijk vrouwelijk, en dus zoo ruim en zoo fijn mogelijk
bewerktuigd karakter maakt, verschaft de kracht tot de bevrijding, bevat vanzelf in
zich het princiep der ontzegging van aardschen lust. Waar de sensueele liefde in
het Wagner-drama optreedt, geschiedt het, om de bevrijdingsidée krachtiger relief
te geven en de zegepraal der reine, ‘entsagende’ liefde te schitterender te
glorificeeren. Men beschouwe in dit verband Tannhäuser-Venus-Elisabeth en
Kundry-Parsifal.
En evenals de Liefde heeft ook de Dood in Wagner's dramatische, aanschouwing
een van de gangbare afwijkende beteekenis. De eindelijke vereeniging van de
dragers der liefde kàn, het geestelijk karakter dier liefde in aanmerking genomen,
niet anders geschieden dan door den dood. Natuurlijk versterkt dit einde van het
dramatisch conflict op zichzelf het tragisch effect. Met dit einde heeft de
tooneeldichter dan feitelijk uitgesproken, doordat de dramatische climax bereikt is.
Niet echter de muzikaal-dramatische dichter. In het Wagner-drama is dan ook de
dood gewoonlijk niet het einde. De toondichter zet in de ‘taal der onuitsprekelijke’
gewaarwordingen het drama voort, toont zijn liefdeshelden in een ‘verklärende’
apotheose, in de gelukzaligheid hunner begeerte-bevrediging, in een afsterven
zonder andere vernietiging dan die der levensellende.
In een Wagner-herdenking heeft beschouwing van den mensch Wagner geen zin.
Want de kunstenaar Wagner overstraalt den mensch door de geniale grootschheid
zijner werken, door de ontzagwekkende energie en taaiheid bij de consequente
doorzetting van zijn beginselen tot heil der Kunst, voor welke hij den onbekenden
vorm der stijleenheid wist te doen aanvaarden. Wat doet het er dan toe, of deze
mensch ó p e n l i j k verkondigen dorst: ‘Zum Geld verdienen bin ich nicht in der
Welt sondern zum Schaffen’; dat hij, in de teleurstellingen, in zijn levenslangen strijd
verduurd, bitter geworden was en die bitterheid onhebbelijk ‘koelde’ op wie hem in
den weg kwamen; dat hij zich in menig opzicht klein en middelmatig toonde in de
dingen des dagehjkschen levens. Daarvoor was hij mensch en geen mensch is in
wezen anders. Maar een mensch, die, als Wagner, geworsteld heeft met
bovenmenschelijke kracht, overwinnaar bleef en, trots zijn tekort aan
levenshandigheid, zoo ruim hij kon zijn medemenschen de kleinoodiën schonk van
zijn genie - zulk een mensch mag niet gemeten met den maatstaf van
gewoon-burgerlijke fatsoensopvattingen. Want uit Wagner's tekortkomingen als
Mensch groeiden zijn buitengewone, ontzaglijke deugden als Kunstenaar.
Rotterdam, Mei 1913.
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Jeanne d'Arc, door dr. N. Japikse.
Wie een studie wenscht te maken van Jeanne d'Arc, doet goed te beginnen met de
lectuur van ‘Lysippos of over het wonder’, die zeer opmerkelijke dialoog van dr.
Ch.M. van Deventer. Hij zal zich dan te beter deze waarheid inprenten, dat wij
tegenover a l l e dingen, die ons zeer gewoon, zoowel als die ons zeer buitengewoon
voorkomen, in laatste instantie staan als tegenover het mysterie. Bij de verklaring
van een vallenden steen zoo goed als bij die van een waren dichtersgeest; bij een
brandende lucifer niet minder dan bij een treffend hemellichtverschijnsel. Het geeft
troost en sterkte tevens zich hiervan goed te doordringen bij het beschouwen van
een geheel buiten het normale liggende figuur als die van Jeanne. Men make halt,
waar het mysterie van alle leven en beweging begint; men trachtte te begrijpen, wat
hiervoor vatbaar is, ook al schijnt het nog zoo buitengewoon op het eerste gezicht.
Betrekkelijk goed waar te nemen is Jeanne's leven gedurende een zeer korten
tijd: van het oogenblik, dat ze opgaat tot het vervullen harer grootsche roeping tot
aan het bittere einde. Van het voorjaar van 1429 tot dat van 1431.
Bij haar optreden in 1429 op zeventienjarigen leeftijd is Jeanne geheel gevormd;
klaar en berekend voor haar zware werk. De wijze van hare ontwikkeling tot op dien
tijd valt niet geheel na te gaan. Prijzenswaardig naarstig onderzoek heeft ons veel
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kunnen leeren omtrent de uiterlijke omstandigheden van de familie D'Arc te
Domrémy; de betrekkingen van Jeanne tot hare ouders, familieleden, dorpelingen
zijn niettemin uiterst vaag gebleven: schimmen zijn de figuren harer jeugd-omgeving
te haren opzichte voor ons en het is kwalijk te verwachten, dat ze ooit iets meer
zullen worden. De vader gaf te kennen, dat het beter zou zijn het kind te verdrinken
dan haar te veroorloven het oorlogspad op te gaan. Deze alleenstaande uiting van
Jacques d'Arc over zijne dochter behoeft niet de minste verwondering te wekken;
zij is zelfs begrijpelijk in den mond van den vader, die de ruwe soldatesca van zijne
dagen goed zal gekend hebben, maar zij bewijst tevens, dat ook deze dochter in
het ouderlijk huis heeft moeten strijden, om haren weg vrij te hebben. Dichter staat
de moeder bij Jeanne. Deze verklaarde uitdrukkelijk van haar bare eerste
godsdienstige plichten geleerd te hebben, En het is stellig een voor beider verhouding
belangwekkend gegeven, dat Elizabeth Romée - zoo luidde moeders eigennaam omstreeks den tijd, dat Jeanne haar dorp verliet, om naar den koning te gaan, als
pelgrimsgangster optrok naar Puy, de toen meest bekende plaats van Mariavereering
in Frankrijk, een van de weinige plaatsen bovendien, waar men de lelievaan trouw
gebleven was. Te Puy, waar zij de groote jaarlijksche jubileumsplechtigheid
medemaakte, bewoog Elisabeth een mon-
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nik naar Chinon te gaan, de toenmalige verblijfplaats van Jeanne; deze Jean
Pasquerel is haar metgezel geworden tot aan hare gevangenneming toe. Feiten
van beteekenis in het leven van Jeanne zijn dit ongetwijfeld; maar toch zijn wij buiten
staat hunne waarde voor onze kennis van dat leven te begrooten.
Jeanne zelf heeft aan de omgeving harer jeugd blijkbaar zeer weinig invloed op
hare ontwikkeling toegekend. In de nabijheid van Domrémy, vlak bij het huis der
familie d'Arc, strekte zich een bosch uit, ‘le bois chesnu’ genoemd; hieraan zat een,
naar het schijnt, vrij algemeen verbreide profetie vast, - meestal gesteld ten name
van den toovenaar Merlijn: er zou een meisje komen uit de omstreken van dit bosch
en dit meisje zou wonderen doen. De profetie is onmiddellijk met Jeanne in verband
gebracht. Geen wonder! Maar toen zij er zelf over ondervraagd werd bij haar proces,
antwoordde zij er wel van gehoord te hebben. ‘Mais elle dit que, pour elle, elle n'y
apportait aucune créance’. Dit is zeer duidelijk en tevens zeer typeerend met
betrekking tot de dingen uit hare jeugd. Zij had zich, zooals bizondere, zeer begaafde
kinderen meestal doen, buiten hare omgeving om, zelfs ten deele er tegen in
gevormd. Naar hare eigen voorstelling
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kwam hare roeping tot haar van zeer ver weg; de aartsengel Michaël en twee heiligen
St. Catharina en St. Margriet, legden ze haar op, zóó stellig, met zulk een dwang,
dat ze er zich niet aan kon onttrekken. Het was op haar dertiende jaar, dat zij deze
stemmen het eerst hoorde: eerst spraken ze er van, dat ze zich goed moest gedragen
en de kerk bezoeken; iets later, dat ze Frankrijk in moest trekken, dat er geen tijd
te verliezen viel - ten slotte, dat ze Orleans moest gaan bevrijden. Toen ging ze na
vrij lange aarzeling en tegenkanting. Maar toen ook geheel overtuigd van geroepen
te zijn: ‘ik ben hiertoe geboren’, zeide ze bij het verlaten van haar dorp.
Beter is de invloed van den tijd, waarin zij leefde, op Jeanne waar te nemen. De
eerste decenniën der vijftiende eeuw zijn vol van veel, rijk belovend gebeuren op
allerlei gebied.
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Binnen de grenzen van de toenmalige, ons zoo klein schijnende wereld, in Zuid-,
Oost- en West-Europa vooral, speelden zich gebeurtenissen van groote draagwijdte
af. Ginds dreef de Turk den Christen met den dag verder achteruit; hier verkeerden
de beide hoofdmachten, de kerk en Frankrijk, in groote gisting. Frankrijk beleefde
een waren verschrikkingstijd. Haast geen deel,
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of het had van den vijand te lijden gehad; verscheidene deelen, die grondig verwoest
waren. Groote onvastheid in de verhoudingen; geen grein zekerheid, wat een
volgende dag zou brengen. Verwildering van zeden. Niet te vertrouwen op gegeven
woord; voortdurende wisseling van partij. De krijg aan de orde van den dag; de
krijgsman den boventoon voe rend. Er was werkelijk ‘une grande, pitié au royaume
de France’. Hieruit komt Jeanne direct voort. Zonder dat is zij niet te begrijpen,
althans niet in haar optreden, evenmin als Napoleon denkbaar is buiten de Fransche
revolutie. Als redder in den nood hoort zij geheel aan der tijd, die haar schiep.
In haar geheele zijn kan men de teekenen van dien tijd duidelijk herkennen. Het
best valt hier te noemen hare voorliefde voor emblemen, blijkende uit den ijver,
waarmede zij deze bij hare uitrusting verzorgde, een voorliefde, die haren tijd in
sterke mate eigen was. Zij had een banier, een standaard en een vaan, waarop een
crucifix, een God in den hemel, een heilige maagd. Hare eigenste opvattingen,
kenbaar ook uit haar devies: ‘Jhesu Marie’,

CATHARINA VAN SIENNA. (NAAR IL MALATESTA, RAPPRESENTATIONE SPIRITUALE DEL MIRACOLA
DELLA SACRA VERGINA SANTA CATERINA DA SIENA - SIENA, 1611).

zijn hierin uitgedrukt. Hare Maria-vereering is den tijd uit het hart gegrepen. In hare
verschijning als Godsgezant staat zij lang niet alleen. Meerderen hebben toen een
derglijken, heiligen drang in zich gevoeld, om groote dingen te volbrengen. Enkelen
hunner slechts hebben werkelijk iets tot stand gebracht. Catharina van Sienne, iets
ouder dan zij, met wie zij ongetwijfeldgroote overeenkomst heelt, greep in de
verwarde kerkelijke toestanden in. Jeanne trad op met een zuiver wereldlijk doel.
En dit juist is het zeer bizondere in haar. In dit opzicht toont zij zich een kind van
het nieuwere meer dan van het oudere in haren tijd.
Wij lichten dit met een korte uitweiding toe. De middeleeuwen kennen als erfenis
van den Romeinschen tijd het begrip van de eenheid in de Europeesche, bepaaldelijk
in de West-Europeesche wereld. De Katholieke kerk heeft het voortleven van dit
begrip in sterke mate bevorderd, krachtens haar eigen wezen van eenheid.
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Langzamerhand ontwikkelen zich sedert de groote volksverhuizing in die eenheid
verschillende nationaliteiten, die, tot bewustheid van eigen kracht komende, de
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eenheid zelf bedreigen. Engeland gaat hier door zijn eigenaardige vorming en
afzonderlijke ligging voor. In Frankrijk wordt de ontwikkeling zichtbaar sedert het
begin der dertiende eeuw. Het koningschap van Philips Augustus, later dat van
Lodewijk IX, is er het middelpunt van. Boven de gehechtheid aan den grond, waar
men woont, aan de streek, waar men geboren en getogen is, ontstaat onder de
beschermende vleugelen van de koningsmacht een aanhankelijkheid van hoogere
orde. Zij manifesteert zich voor korten tijd krachtig in de dagen van den strijd van
Philips IV met den paus. Maar zij is nog niet bestand tegen alle buitengewone
omstandigheden.

HET FRANSCHE LELIE-WAPEN. (NAAR GRANDES CHRONIQUES DE FRANCE, PARIS.)

Wanneer in het einde der veertiende eeuw twisten uitbreken in de onmiddellijke
omgeving van den troon, dan komt er ebbe in het wordende Fransche nationaal
bewustzijn. De machten, die aan de ontwikkeling in den weg staan, die van de
feodaliteit vooral, krijgen de handen vrijer - voor een wijle.
De omstandigheden waren toen inderdaad van zeer ernstigen aard. De twisten
tusschen de prinsen van den bloede, zoo even reeds aangeduid, liepen zoo hoog,
dat één hunner, de Bourgondiër, ten deele ook om redenen, buiten Frankrijk gelegen,
de zijde koos van Engeland. En deze mogendheid, in den wisselvalligen
honderdjarigen oorlog juist toen aan de winnenden hand, kwam met Bourgondië's
hulp gemakkelijk in het bezit van een zeer groot deel van Frankrijk; de Engelsche
koning Hendrik V mocht zich krachtens een wettige overeenkomst zelfs als koning
van Frankrijk doen erkennen. Slechts hier en daar bleef verzet bestaan sedert 1420,
het tijdstip, dat de Engelsche macht in Frankrijk haar hoogtepunt bereikte. Dit verzet
vond een leiding, een uiterst zwakke leiding, in den zoon van den Franschen koning
Karel VI, die door Hendrik V overwonnen was. Karel VII heette hij als koning; dauphin
noemde men hem veelal, omdat men hem eerst moeilijk ernstig stig als koning
beschouwen kon. En toch was hij de candidaat, voor wien het Fransche hart zelf,
hoe zwak hoorbaar geworden, klopte. Voor hem treedt Jeanne d'Arc op. Zij is de
onbewuste vertegenwoordigster van de Fransche nationaliteit in wording; zij is de
voorloopster van de duizenden Franschen, die haast vier eeuwen later te wapen
zouden stroo - men, toen hun vaderland in den revolutietijd ‘in gevaar’ werd verklaard.
Het uiterlijk verschil is groot tusschen 1429 en 1792, maar de zaak, waarom het
gaat, is in beginsel dezelfde: toen om het koningschap als representant van het
vaderland, later om het vaderland zonder meer.
Niet alleen in haar strijd voor het Fransche vaderland vertegenwoordigt Jeanne
het nieuwere. Dit is ook kenbaar aan de groote mate van individualiteit, haar eigen.
Haar verkeer met de heiligen, tot wie zij zich herhaaldelijk om raad wendt, blijft voor
de buitenwereld, blijft zelfs voor hare metgezellen ten eenenmale verborgen; deze
weten niet meer dan dat een stem tot haar geroepen heeft: ‘Fille Dé, va, va, je serai
à ton aide, va!’ Den dauphin, wanneer zij
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tot hem komt, moet zij spreken van hare verschijningen; maar het teeken, dat zij
hem brengt, blijft hun beider geheim - en is dit gebleven tot nu toe. Alleen hare
rechters hebben haar er toe weten te brengen ten minste een en ander van den
aard harer verschijningen te vertellen. Dit feit alleen is voldoende, om te getuigen
van een wel bezonnen persoonlijkheid, die geen behoefte heeft aan steun, of raad
van medemenschen. Men heeft Jeanne in haren tijd niet in beeld gebracht. Toch
zouden de schilders en beeldhouwers, in wier kunst het persoonlijk element zich
juist toen sterker begon te doen gelden, in haar stof gevonden hebben voor wat zij
zochten.
Wij raakten hier reeds aan de vraag naar den aard van de persoonlijkheid in
Jeanne d'Arc, wij willen nu trachten deze iets verder te benaderen. Men kan het
zich hierbij zeer gemakkelijk maken door dit kind een werktuig te noemen van
anderer wil. Men kan haar beschouwen als werktuig in Gods hand, zooals zij ook
zelf meende te zijn. Wij betuigen gaarne onzen eerbied voor deze opvatting, die
veelal op innig geloof berust; maar wij erkennen tevens er vreemd tegenover te
staan. Men heeft haar ook trachten voor te stellen als werktuig in menschelijke
handen, bepaaldelijk van in diepe stilte ageerende geestelijken; bewijzen van eenige
beteekenis voor het bestaan dezer geheime krachten zijn nooit bijgebracht. De
opvatting zelf is nog niet lang geleden met groot talent verdedigd, maar tegenover
een scherpzinnige kritiek geheel onhoudbaar gebleken. Hiermede behoeft niet de
mogelijkheid ontkend te worden, dat een of meer geestelijken

(NAAR EEN MINIATUUR VAN DE CHAMPION DES DAMES, ± 1450).

op Jeanne's geschiedenis eenigen invloed geoefend hebben: onze bestrijding betreft
alleen de beheersching van haar door hen. En wat de eigenlijke kwestie betreft:
beide deze opvattingen laten de persoon onverklaard.
Er valt voor ons niet aan te denken deze in haar eigenste wezen te doen kennen.
Onze moderne wetenschap, in het bizonder waar zij ons inzicht in persoonskennis
moet doen krijgen, staat nog in een begin-stadium. Verdere ontwikkeling der
psycho-analyse is een van de desiderata, waarvan het verder waarnemen van
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historische persoonlijkheden veel mag verwachten. Onze naneven zullen zoo vele
groote individuën uit het verleden beter begrijpen, al naar mate zij den mensch meer
leeren kennen. Met dat al mogen wij al wel vaststellen, dat Jeanne behoord heeft
tot een kring van die hoogbegaafde wezens, die men zelden aantreft en die hun tijd
tot grooten zegen of tot grooten vloek kunnen zijn.
De ons meest treffende eigenschap in haar is het vermogen, om zich geheel aan
ééne zaak te wijden met opoffering van alle eigen belangen, met terzijdestelling van
alle eigen wenschen. Deze slechts schijnbare eenzijdigheid kan een geweldige
kracht zijn, zoodra zij in staat is indruk te maken. En dit was hier het geval. Jeanne's
vertrouwen in de waarheid harer roeping is zoo groot, dat zij allen, die zij noodig
heeft, en die geene geheel met haar doel strijdige belangen hebben, weet te
overtuigen en voor zich te winnen. Eerst, na eenige moeite, Robert de Baudricourt,
den gouverneur van Vaucouleurs, tot wiens rechtsgebied haar woon-
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streek behoorde; dan den dauphin en de meeste lieden, geestelijken en edelen, uit
zijne omgeving: het onderzoek, waaraan zij ten hove onderworpen werd, doorstond
ze glansrijk. Wat haar hier altijd van grooten dienst geweest moet zijn, was hare
altijd klare raakheid, hare zich nooit verloochenende tegenwoordigheid van geest.
Men luistere: Een priester komt in haar gezelschap en toont merkbaar eenige
aarzeling bij het naderen van hare persoon: het mocht een heks wezen; direct roept
zij hem toe: ‘Och, wees niet bang, ik zal niet wegvliegen’. Een andere geestelijke
informeert nieuwsgierig, of hare heiligen Fransch spreken, en krijgt ten antwoord:
‘Ja, beter dan gij’; de man werd op zijn Limousinsch accent getroefd.
Jeanne was bovendien een nadenkende vrouw van een zeer helder, natuurlijk
ontwikkeld verstand. Zij overlegt, wanneer ze in moeilijke, onvoorziene
omstandigheden geraakt. Vooral bij het proces wordt men dit gewaar. Begrijpt zij
niet onmiddellijk de portée van de vragen harer rechters, dan weigert ze te
antwoorden of vraagt uitstel. In hare uiterlijke hulpeloosheid rechtbank weet ze zich
ten slotte toch altijd raad te schaffen. Zeker is zij geen vrouw zonder passie, maar
deze is geheel geabsorbeerd in hare groote godsliefde. Tegenover menschen weet
ze zich te beheerschen

JEANNE D'ARC BIJ DEN KONING. (NAAR VIGILLES DE CHARLES VII, PARIS,

1493).

en ze weet gewoonlijk tevens hen te beheerschen. Een bijtende uitdrukking tegen
een harer rechters, die haar vermaant een goede Christin te zijn: ‘Lisez votre livre’,
is een uitzondering; zij was door dezen man gekwetst in hare dierbaarste, gevoelens.
Gewoonlijk weef zij in ernstige oogenblikken voortreffelijk den juisten toon aan te
slaan. Een hooggeplaatst edelman, die tot Karel VII kwam en dezen tot grooten
steun kon zijn, maar wiens verschijning door een zekere hofpartij ongaarne gezien
werd, begroette zij met de voor hare positie kenschetsende woorden: ‘Ah! beau
connétable, vous n'êtes pas venu de par moi; mais, puisque vous êtes venu, vous
serez bienvenu’. Haar gezond verstand doet haar zelfs inzicht krijgen in het
oorlogswerk, bovenal in het moeilijkste deel er van: de artillerie. De hertog d'Alençon,
die haar van zeer nabij aan het werk gezien heeft en aan wiens oordeel in dezen
men zeker wel eenige waarde mag hechten, getuigt het uitdrukkelijk: ‘Een oud
bevelhebber, van twintig à dertig jaren oorlogservaring, zou het, in het bizonder wat
de artillerie betreft, niet beter hebben kunnen doen’. Zij schijnt ook de zeer
ingewikkelde omstandigheden van staatkundigen aard, zoo aan het hof als in
Frankrijk, goed doorzien te hebben; maar bij gebrek aan gegevens aarzelen we in
dit netelige geval met een beslist oordeel.
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Een vrouw met zulke gaven moet invloed kunnen hebben. Bij Jeanne komt er nog
bij, dat zij bezat, dat men haar althans in haren tijd met volk overtuiging toekende,
de gave der vooruitziendheid. Zij sprak in haar onderhoud met Baudricourt van een
gevecht bij Orleans, dat op het oogenblik van het gesprek noe onmogelijk te
Vaucouleurs bekend kon zijn. Zij wees een aan allen onbekende plaats aan, waar
men een zwaard voor haar in den grond zou vinden - en inderdaad vond! Zij
voorspelde de groote daden, die zij heeft helpen volbrengen of die na haren dood
zijn volbracht ten bate van Frankrijk in den oorlog tegen Engeland. Nog meer: men
achtte haar reeds bij haar leven in staat wonderen te doen. Zij zou een kind te Lagny
voor korten tijd in het leven teruggeroepen hebben! Wij durven hier niet uit te werken,
maar volstaan met deze aanduiding. Het is, meenen wij, hier vooral, dat meerdere
psychologische kennis eenmaal beter zal kunnen verklaren. Vast staat - wat
misschien nog merkwaardiger is dan het mirakel zelf - dat men er algemeen aan
geloofde: alleen was men het er niet over eens, of zoo iets duivels- dan wel godswerk
moest heeten. Vast staat ook, dat Jeanne aan deze zaken weinig waarde toekende.
Alles, wat niet onmiddellijk met hare opdracht verband hield, was voor haar
bijkomstig: ‘le bois chênu’ even goed als het kind van Lagny.
Grooter wordt de figuur van deze reine, gave vrouw, wanneer wij haar zien in de
uitvoering van haar werk. Hare opdracht, hoewel in vorm niet altijd op dezelfde wijze
geuit, komt ten slotte neer op: de bevrijding van Frankrijk uit Engelsche handen.
Practisch beteekende dit, dat een begin moest gemaakt worden met het ontzet van
Orleans. De belangrijke Loire-stad werd door een Engelsche krijgsmacht in 1429
belegerd. Viel zij in Engelsche handen, dan kreeg de vijand een directen toegang
tot dat gebied, waar de dauphin zich nog staande hield. Deze bedreiging van een
der laatste wijkplaatsen van het ideëele Fransche koningschap werd de aanleiding
tot het zich op weg begeven van Jeanne d'Arc uit haar dorp naar Chinon, op dat
oogenblik de residentie van den dauphin; het feit, dat hare eigen geboortestreek
juist in dienzelfden tijd ook meer dan te voren gevaar liep van de
Bourgondische-Engelsche macht, is daarnevens zeer waarschijnlijk van invloed
geweest.
(Slot volgt).

Gamma's
door Victor E. van Vriesland.
Zacht dë eentonige gamma's zingen.
De zelfde rythmen komen altijd weer,
De klankenrijen deinen op en neer
En dragen heel oude herinneringen.
Droomstil op de roerlooze kamerdingen
Zeelt zacht het streelend-gele lamplicht neer.
Ik tel de jaren die er henengingen....

1909-'10.
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Mei,
door Hélène Swarth.
Een meisje, al zingend, breekt seringentakken.
Als diamanten valt de dauw der trossen
Op 't bleekblauw kleed en vonkelt op den vlossen
Gou-vlechtenkrans, bij ritslend twijgen knakken.
Het gulden zonlicht streelt den fulpen rossen
Rug van een paard, waarlangs een zweep komt klakken.
Zonalen bloeien vroolijk rood als lakken.
Op 't blanke zandpad boor ik klompen klossen.
En 't meisje zwijgt nu, de armen vol seringen
En luistert droomend naar het vinken-fluiten
En glimlacht zacht en denkt aan lieve dingen.
'k Zit voor 't kozijn, bij hooggeschoven ruiten
En drink de lente en wou van Mei wel zingen.
Maar 't arme hart kan anders niet dan muiten.
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Boerehuisje,
door Hélène Swarth.
Vóor 't boerehuisje, wit in groen van lenteboomen,
Schuurt blank als zilvr een meisje een tinnen mellekkan.
Vóor 't venster zit een vrouw een bleekpaars kleed te zoomen;
Op 't hegje rookt zijn pijp een blauwgekielde man.
Een meidoorn vult de lucht met prikkelzoete aromen.
Het vlijtig meisje lacht en neuriet nu en dan.
In 't grazig weitje staat een vaalbruin paard te droonien,
Scheert af een jonge scheut en kauwt een blaadje er van.
De koekoek roept zijn naam, voorspellende al den regen,
Die drijft nog, zilvren wolk, in 't ijle hemelblauw.
Het meisje houdt de zon haar kan, die flonkert, tegen.
Rood bloost haar krachtige arm uit de opgestroopte mouw.
Plots overneevlen 't land de grijze wolkenvegen
En, klettrende op het loof, dropt lenteregen lauw.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

404

Het vaderschap van Paul Hooz,
door R. van Genderen Stort. (Slot).
Intusschen vloden de jaren. Het kind ontbloeide tot meisje zonder het onschoone
en ongracelijke, dat mooie kinderen in hun overgangsjaren vaak ontsiert. Het spel
van heur gebaren, haar gang behielden hun ongedwongen en naieve gratie. Haar
zuivere en zachte teint bleef ongeschonden en hoewel zij langzamerhand tot het
bewustzijn des levens ontwaakte, verloor haar blik niets van zijn natuurlijke klaarte.
Haar onschuld bleef ongerept als haar eenvoud.
Met welke liefdevolle aandacht volgde hij het gaandeweg al opener zich ontvouwen
haver deugden. Maar de deugd bij uitnemendheid, het levensbeginsel zelf en dat
zich dan verder tot velerlei deugden zou vertakken en vertwijgen, was haar macht
van liefhebben, de sterkte en immerstrevende wil van haar liefde, dit woord overigens
gedacht en gezegd in den zin van het fransche charité, veeleer dan van amour.
Voor hem enkel kinderlijke eerbied, feilloos vertrouwen, teedere aanhankelijkheid,
omstuwde deze liefde het heele leven, dat zij, in aanbiddelijke argeloosheid, als
een goddelijk geschenk welhaast te beschouwen scheen.
Maar het was bij voorkeur tot wat leed en misdeeld was, dat zich haar
ontfermingsvolle liefde neeg en zoo bij voorbeeld verschijnen kon in het gebaartje,
waarmede zij, na gebeld te hebben, het kouwelijke hondje streelde, dat rillerig op
drie pootjes blafte voor de deur om binnen gelaten te worden.
In geen geval echter mochten dergelijke uitingen als blijken verstaan en
misverstaan worden eener geringwaardige en verwerpelijke weekhartigheid en
slapzinnigheid, waartoe het gevoelsleven te dikwijls ontaardt. In de kleine dingen
des dagelijkschen levens toonde zij haar kloeken, beraden zin, hoezeer door
vrouwelijke zachtheid overtogen en haar al sterker zich geldig makende waardeering
of afkeuring verried de zelfstandigheid en standvastigheid harer persoonlijkheid. Te
sterk overigens placht zij haar genegenheid voor of haar afkeer van dezen of genen
te handhaven en vaak moest Paul Hooz al zijn welsprekendheid benutten om haar
tot het inzicht der betrekkelijke onredelijkheid van zekere vooringenomenheid te
brengen. Eerst later, toen zij den kinderlijken waan van het absolutisme
langzamerhand ontgroeid was en haar heldere en fijne intelligentie tot het besef
was gekomen van de betrekkelijkheid aller dingen, toen verbeterde en leidde haar
geest de oorspronkelijke en vaak grillige neigingen van haar natuur. Zoo was haar
antipathie tegen Lambert Brodeck opmerkelijk, onvermogend als zij was in dezen
zoo buitengewonen man de oersterkte, de antieke verhardheid te begrijpen en te
waardeeren, die haar als grofheid welhaast kwetste. En veel liever was haar dan
ook Olivier Morgan, de stille, zwakke lijder, van wien zij alleen maar wist, dat hij heél
ongelukkig was, omdat hij niet als pappie kon werken en paard rijden en wiens
telkens, ten spijt van alle berusting, zijns ondanks weer opwellende bitterheid zij
dikwijls verzachtte en heelde met lieflijk gebabbel. Maar al had zij haar spontane
en reëele afkeeringen, zij zelf was de eerste om door deze negatieve en pijnlijke
gevoelens te lijden. In deze teedere ziel, waar de liefde zoo welig bloesemde,
vermocht de haat niet te woekeren.
De krachtig levende man zal tot liefhebben en haten gelijkelijk in staat blijken,
maar de haat schijnt een energisch gevoel, dat aan de juiste zachtzinnigheid der
vrouw vreemd moet zijn. En zoo merkte Paul Hooz op, dat het kind, na een bezoek
van Lambert Brodeck, dien dag stiller, omzweemd door droefnis bleef.
- Pappie, is Meneer Brodeek slecht? had
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zij eens gevraagd, hem met groote, denkende oogen aanziend.
- Nee vrouwke, Meneer Brodeck is niet slecht en Meneer Brodeck is ook niet
goed, Meneer Brodeck is anders als wij allen, dat zul je later begrijpen.... En het
kind, begrijpend, dat er dingen waren, die zij nog niet begrijpen kon, had niet verder
gevraagd.
Later, toen zij ouder werd, in de vacanties, reisde hij met haar in het buitenland,
zoo haar gewennend het leven in andere verhoudingen te denken en te begrijpen
en tevens het besef in haar vormend omtrent de vluchtigheid des levens eenzijds
en anderzijds zijn zinrijkheid.
Dan zorgde hij, dat gematigde sporten de kracht en de lenigheid van haar jonge,
lichaam onderhielden en ook hier wist zij haar meerderheid te toonen. In het
tennisspel bleek zij de vaardigste; zij danste gelijk een elf. Voorts schoolde zij onder
voortreffelijke leiding haar zuivere stem.
Zoo vergingen vele jaren, jaren van sereen geluk en waarin alleen enkele weinig
ernstige ongesteldheden van het kind en, een paar maal, een gedwongen
afwezigheid van een of twee dagen van hem de eenige kleine en oogenblikkelijke
schaduwen hadden geworpen. Een leven van wederzijdsche verheffing, waarin hij
zijn innerlijke ontwikkeling en vervolmaking gestadig vervolgde, gelijk haar van
nature naar de hoogten des levens strevende gevoelens in deze verreinde sfeer
gedijden in een groei, waarin luister en eenvoud vereenigd waren.
Was het wonder, dat hij, op dit hooge levensplan, zijn gemakkelijk scepticisme
verliet en het pessimisme, waarin dat scepticisme in de dagen van ontmoediging
en verslagenheid vastliep? Hij, die zich den wereldloop had voorgesteld als een
deining, met hoogten, die onvermijdelijkerwijs door laagten werden gevolgd, hij
begon de wet der eeuwige vervorming tot een wet van vooruitgang te vervormen
en de heele wereldgeschiedenis te begrijpen als één immens streven naar de
eindelijke bevrijding van al datgene, waaronder de geslachten tot nog toe met
weening en knersing van tanden, gelijk de Schrift spreekt, gezucht hadden en
gesteend. En tegenover de beschouwing van Egbert Rivalen, die het leven als een
eindeloos wisselspel van eeuwig elkaar opheffende, positieve en negatieve krachten
begreep, dat dus alleen aesthetisch te waardeeren was en waaraan elk zedelijk
beginsel vreemd was, stelde hij de beschouwing van een bewustelijk den wereldloop
leidende macht en die het leven hier op aarde als tuchtschool voor een hoogere
menschelijkheid begreep.
Deze liefde verheerlijkte de eenvoudigste levensdingen, gelijk zonlicht glanzen
en vonken en stralen toovert, waar de grijze dag kleurloosheid toont. Met
onverwelkbaar verlangen ontving hij des morgens bij zijn verschijnen en des avonds
bij haar ter ruste gaan, haar uitbundige omhelzingen. Karig veeleer was hij overigens
met zijn liefkoozingen, waar hij haar niet verwennen en verwecken wilde, maar hoe
kwelde hem vaak deze onthouding. En welk een kamp, wanneer hij haar weer
eenige inlichting had gegeven en zij, in naïve bewondering voor zijn kennis kraaide,
met klappen in haar handen: - O. Pappie, wat ben je knap, welk een kamp dan
goedmoedig te glimlachen, zijn vaderlijke eerbiedwaardigheid te handhaven en niet
voor haar te knielen, haar voeten te kussen, haar te aanbidden, te vereeren, te
vergoden als wat? - als het symbool van alles wat lieflijk is en welluidt. Voor haar
bleef hij de eenige en onvergelijkelijke persoon, in wien alle goedheid en
rechtvaardigheid en wijsheid waren samengebracht en niets evenaarde haar
liefdevolle eerbied voor hem, tenzij zijn eerbiedige liefde voor haar.
Kust werd het kenmerk zijner persoonlijkheid, een rust, die zich openbaarde in
de samenstemming zijner maatvolle gebaren, in de effen welluidendheid zijner stem
en die zijn van nature regelmatige gelaatstrekken tot schoonheid had geëvend.
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III.
Toen geviel het, in haar zestiende levensjaar, dat hij van haar in Batavia wonende
grootouders een brief ontving met het verzoek haar voor eenige maanden te laten
overkomen. Hevig verschrikt in den beginne, bij de gedachte aan zulk een scheiding,
wilde hij weigeren, maar hij moest zich bezinnen, het pijnlijke der weigering voor de
grootouders erkennen en dan bedacht hij, dat een dergelijke reis voor haar toch wel
genotvol en evenzoo nuttig en leerzaam moest zijn. Zij wilde wel heel gaarne, hoe
vreeselijk zij het vond zoolang en zoover van pappie, verwijderd te moeten blijven.
Zoo werd tot haar reis besloten, de datum van haar vertrek vastgesteld. Hij zou haar
tot Genua begeleiden.
Het was een Maartavond, dat zij, na een oponthoud van een paar dagen in Parijs
en in Genève, in Genua, het superbe, aankwamen. Zij namen hun intrek in een
hotel gelegen in de via Balbi, woonden gedeeltelijk en zonder belangstelling de
middelmatige voorstelling bij van een italiaansch stuk, dwaalden, daarna, door de
volle avondstad.
Maar de warme voorjaarslucht leek bezwangerd van liefde; de sterren wenkten
heller dan in het vaderland en de palmen op de piazza Corvetto bewogen loom op
den zwoelen avondwind, die aanstreek uit het verre en nabije Oosten. Zij dwaalden,
triest en lichtelijk ontzenuwd, vonden met moeite, dien nacht, een woelen slaap.
Een stralende dag rees, den volgenden morgen, uit de zee. Uit alle oorden der
wereld lagen in den ruimen haven schepen bijeen en op het dek van het schip, dat
haar straks mee zon voeren, trachtte hij voor de onvergelijkelijke ligging der
beroemde stad, bewondering te veinzen.
Maar het sein tot vertrekken werd gegeven; de blijvenden moesten het dek
ontruimen. Omsloten zij elkaar niet als twee geliefden, in wie de schoonste aller
liefden haar smartelijkste uiting had gevonden?
Hij bleef, dien dag, in Genua, te verdrietig en te lusteloos om naar Nervi te gaan.
Hij liet zich door de tandradbaan naar den Righi voeren. Daarboven toefde hij den
verderen middag, niet ongelukkig verstrooid door het schouwspel der Apennijnen,
waarvan de oorspronkelijke wildheid door de tallooze, overal op hun flanken
gestrooide, lichtkleurige huizen vrijwel verloren was gegaan, door het gezicht op de
golf, waarvan de zondoorgloeide lucht, hel in het meerstille en blauwe water
weerkaatst, den einder tot dampig verschiet had weggezengd. Hij schreef haar in
een tuin, waar hij een verfrissching gebruikte, een langen brief, maar dien hij,
tengevolge van de overvolheid zijns gemoeds, onvoldoende en rhetorisch achtte
en weer verscheurde.
Tegen het etensuur daalde hij weer omlaag; maar, eenzaam nu in de onverschillige
menigte, vreemde in de vreemde stad, voelde hij langzamerhand een doodelijke
zwaarmoedigheid hem besluipen. Hij gebruikte het middagmaal in een restaurant
van betamelijk aanzien in de via Venti Settembre; maar de macaroni met
tomatensaus, waarvan hij op een reis door Italië in zijn jonge jaren welhaast uitzinnig
gesmuld had, smaakte hem maar weinig. Hij talmde met opstaan, overleggend hoe
hij terug zou keeren. Hij had gedacht Italië verder in te reizen, maar de lust daarvoor
ontbrak hem; den zelfden weg terug wilde hij ook niet; hij wist, dat den volgenden
dag een boot van dezelfde maatschappij, die haar naar Indië voerde, naar Holland
zou vertrekken en hij besloot daarmee te gaan.
Hij ging maar vroeg naar zijn hotel, bleef, in de vestibule, zich wiegen op een
rieten stoel, rookend en gapend, in een gelijke walging van leven en dood en waarin
hij ten slotte een zeker vermaak vond. Om tien uur ging hij naar zijn kamer, maar
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het koude, naakte vertrek met de propere, roode vloertegels, leek hem bijna vijandig.
Hij hoorde iemand geruchten in het vertrek naast hem,
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waar zij den vorigen nacht geslapen had en plotseling overviel hem een vertwijfeling,
die hem verschrikte. Hij wilde haar nareizen; hij pijnigde zijn hersens om zich de
dwaaste plannen aanneembaar en uitvoerbaar voor te stellen, in een overspanning,
een overprikkeling, dat hij zou kunnen schreeuwen. Hij dwong zich eindelijk tot
kalmte, sliep in, dood moe, nadat hij de klokken der Annunziatakathedraal het tweede
uur van den morgen had hooren spelen.
Zoo voer hij opnieuw, na vijftien jaar, uit in de meest beroemde en meest poëtische
aller zeeën; maar de onuitsprekelijke verrukkingen, die hem in de twintiger jaren
zijner stoute verwachtingen, bedwelmd door het goddelijk blauw van zee en hemel,
vervoerd hadden, bleven hem nu vreemd. En naarmate de vaart voorspoediger
werd en schooner, werd sterker en pijnlijker het prangend verlangen naar haar.
Somwijlen voelde hij zich krank, dacht dan, dat een of andere ziekte broeide in zijn
lichaam, want aan zeeziekte kon hij het niet toeschrijven; de zee was kalm en in
het algemeen placht hij weinig aan die kwaal te lijden. Hij meed het vroolijk
reisgezelschap, Hollanders en vreemdelingen, dat, de heldere sterrenavonden, in
genoeglijken kout groepsgewijs bijeenzat, en waarvan de jongeren op de
onregelmatige tonen eener valsche pianola gaarne dansten. Hij had, ten spijt van
de zeelucht, weinig eetlust, sliep slecht en voelde des morgens bij het wakker
worden, wanneer hij des nachts weer van haar gedroomd had, welhaast lichamelijke
pijn in zijn hart.
Zoo zag hij weer zonder eigenlijke belangstelling of genoegen Algiers, het
moorsche Tanger, Lissabon. Dan voeren zij op de lange deining van den Oceaan
naar het Noorden. De dampkring werd kouder, grijs de hemel en de zon ging schuil.
Den eersten nacht na Lissabon werd hij des morgens, omstreeks zes uur, door de
kou gewekt. Hij keek uit het venster van zijn dekhut; de zee was woelig; het schip
voer op een slingerworp afstands langs de grauwe, gramme rotsgevaarten van
Kaap Finistère en toen eindelijk, in diepste ellende, aanvaardde hij de erkenning
van wat dezen laatsten tijd in hem had gewoeld en gespookt: dat zijn vaderlijke
teederheid mannelijke liefde was geworden.
Hoe stormde het dien dag in het hart van Paul Hooz. Met snelheid ontliep het
schip een orkaan, die, volgens het zeggen der zeelieden, ter hoogte van de
spaansche noordkust woeden moest. Staande aan bakboord, stevig zich
vastklemmend aan de borstwering, in regenjas en engelsche pet, zag hij van uit het
wilde Westen de zware golven al machtiger aanstuwen, de vervaarlijke en gretige
waterbergen al dreigender aanzwellen en glijden, om, vlak bij het schip, bruisende
neer te ploffen, dat rafelig het schuim langs de groene kammen vervloog en, weer
rijzend, veerlicht en vaak met in het ledige uitstekenden achtersteven het schipte
beuren, dat stampend en sidderend zijn vlucht vervolgde. En, begeesterd door het
grootsche schouwspel, dat den storm in zijn eigen hart in wilde harmonie begeleidde,
in het besef, dat de tijd van sereen geluk nu voorbij was, hief hij zijn moed tot den
zwaren kamp, dien hij komende wist, zich zelf bezwerend, dat haar heil het eenig
doel zijner bestrevingen, zijns levens blijven zou.
Hij telegrafeerde van uit IJmuiden aan Mevrouw Brodeck het verzoek den dag
zijner aankomst bij haar het middagmaal te mogen gebruiken. Hij belde tegen zes
uur in de Amaliastraat aan.
Zij wachtte hem in de voorkamer, grenzend aan den salon, een ruim studeervertrek
van eenigszins ouderwetsche deftigheid, gelijk het tijdens het leven van wijlen den
hoogleeraar, in de Amsterdammer jaren geweest was. Zij las, weer gewapend met
haar enormen bril, in het Jaarverslag van Wetenschappelijk Onderzoek. Dadelijk
ziende bij zijn binnenkomen, dat er iets gaande was keek zij hem, na de begroeting,
met haar heldere, intelligente oogen afwachtend aan.
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Hij vertelde alles. Toen hij eindelijk zweeg: - Nou, zeide zij met een gracelijk, quasi
skeptisch gebaar, dat zich strijdig toonde met de stellige sympathie, die lichtte in
haar oogen, nou, en waarom niet? Jullie schelen twintig jaar, maar wat deert dat?
Je bent nog 'n jonge man .... Wacht af, maar forceer niets....
Hij zuchtte diep op de wijze van een gevangene, die zich ter dood veroordeeld
waant en die zijn in vrijheidstelling verneemt. - Bent u niet eenigszins onthutst door
deze.. onverwachte geschiedenis? vroeg hij nog.
Maar zij lachte: - Onverwacht? Maar jongen, 'k begrijp één ding niet, dat is dat je
heelemaal naar de Middellandsche zee moest om te begrijpen, wat 'r eigenlijk
gebeurde. En hij, naïvelijk: - Werkelijk?
Maar de knecht, ceremoniëel, kwam melden, dat de disch gereed stond. Zij
begaven zich daarheen.
Dien avond, thuis, alleen in de achterkamer, luisterde hij een oogenblik met
ingehouden adem naar het mischen der stilte, waarin het doode tikken der seconden
het eenig geluid was. Het leek hem of hij iemand door den dood verloren had.
- k Hou 't hier nooit zes maanden uit, zeide hij zich dan, hardop.
Hij wijzigde weer zijn dagverdeeling; maar hetzij hij paard reed, brieven schreef,
las, hetzij hij in de stad theedronk, buitenshuis middagmaalde, 's avonds ten
schouwburg ging, door alles, voortdurend, schrijnde het gevoel harer afwezigheid.
Hij las met verstrooide gedachten en haar beeld, tot vermoeienis toe, schoof zich
voor zijn beschouwingen. De stilte kon hem nu hinderlijk zijn, waar hij, vergeefs,
trachtte naar het zuivere zingen der innerlijke stemmen te luisteren.
Intusschen vorderde de lente. De dagen lengden. Weldadige luwten vlotten in de
lucht en niets was zoeter, dan de verteedering der lenteavonden, waarin de wereld
te verdroomen scheen. Dan liep hij gaarne, wanneer hij thuis alleen gegeten had,
een eind den ouden Scheveningschen weg op of dwaalde door de Boschjes, denkend
aan haar, met haar in stille samenspraak. En de nachtegaal, die plotseling in volle
weelde het lied des levens begon te kweelen, wekte onuitspreeklijke ontroeringen
in de maagdelijke diepten van zijn hart.
Op zekeren morgen, na eenige weken, pakte hij zijn koffer. Zijn hart trok
onweerstaanbaar naar de contreien en steden, die hij met haar bezocht had. Maar
de vruchtboomen bloesemden ook langs den Rijn en aan de zonnige zuidkust van
het eiland Wight zomerde het voorjaar bereids en de oceaan in zijn reine blauwte
en gulden middaghoogte geleek der Middellandsche zee. Hier leende hij weder het
oor naar de wijsheid des meesters, hier voelde hij zijn liefde tot een volmaaktheid
worden, dat haar bevrediging hem een ijdelheid scheen.
Zij keerde weer. Hij haalde haar, weer in Genua, in de laatste dagen van September.
In den hellen morgen wachtte hij aan de aanlegplaats, bleek en met dollen hartslag,
totdat het schip, na eindeloos gedoe eindelijk stil lag. Zij had, van uit de verte reeds,
hem gewenkt en gewuifd. Hij zag niets van de havendrukte rondom; zijn blikken,
als magnetisch vastgehouden, zagen alleen haar.
Zij sprong het eerst op de loopplank, voordat deze met touwen nog behoorlijk
vast lag, daalde ijlend omlaag en lag in zijn armen.
- Pappie, liefste pappie, als je wist hoe 'k naar je verlangd heb....
En hij voelde hoe, in het zinneloos geluk haar weer te hebben, zich mengde de
bittere jammer, dat zij zijn dochter heette. Zij gingen te voet naar het hotel, arm in
arm, als twee geliefden en hij zag op aller welwillende en glimlachende gezichten,
dat zij inderdaad als zoodanig beschouwd werden. Zij praatte, praatte opgewonden,
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Maar dien avond, ter ruste na een uitbundigen dag, vroeg hij zich af, verschrikt en
beschaamd, in hoever bij eigenlijk wel de vaderlijke houding betracht had, die hij
zich zoo gestrengelijk had voorgenomen te handhaven. En eerst nu kwam hij tot
het juist besef van de zware rol, die hij te spelen had en hij zeide zich, in ontsteltenis
en bangen twijfel: - 't Is onmogelijk, 'k zal 't nooit kunnen. Maar dan herinnerde hij
zich de gelofte zich zelf gedaan dien stormdag in de golf van Biscaye, dat hij om
haar het allerstoutste bestreven zou. En in dit weldadig besef ontspanden zich zijn
zenuwen en sliep hij rustig in.
Het oude samenleven herbegon. - Is 't niet, alsof 'k heelemaal niet weggeweest
ben? vroeg zij, den eersten avond na hun terugkomst, toen zij liepen in den tuin,
die in de kwijnende pracht van een overschoenen nazomer, zijn teederste geuren
uitzuchtte in de stille klare lucht. Maar hij had geglimlacht in een weemoed, die haar
ontgaan was.
Zij ging dien winter voor het eerst uit. Hij geleidde haar in de wereld, verscheen
met haar op bals en diners. Een gemurmel van bewondering en genegenheid placht
op te gaan en allen wendden zich sympathisch naar den ingang, wanneer hij, korrekt
en jong nog in zijn rok met haar in een eenvoudig en nochtans kostlijk avondtoilet
aan zijn arm, de feestzaal binnentrad. En men prees hem gelukkig en vleide hem
met de schoone uitkomsten zijner leiding.
In den Haag, in het huis, waar hij haar had grootgebracht, had hij aanstonds den
juisten norm aan zijn vaderschap weergevonden. Voor haar bleef hij pappie. Maar
door zijn voortdurend zichzelf bespieden, door zijn voortdurende zelfbeheersching
kreeg zijn vaderlijkheid een zekere gestrengheid, waardoor hij voor haar
indrukwekkender en eerbiedwaardiger werd. Hij waakte nu met bijna jaloersche
argwaan tegenover zich zelf, voor de kuischheid zijner omhelzingen. Hij kuste nu
niet meer haar frissche en reine lippen, die zij hem argloos bieden bleef en die hij
schertsend en spelend meed om haar te kussen op haar voorhoofd of op haar
oogen, die zij lachend sloot of op heur haar vol dolle sprongen en glanzen.
- Mijn kind.... mijn kind.... zeide hij haar eens, haar streelend over haar hoofd, dat
zij vol kinderlijke liefde tot hem hief en over haar heen starend in de verte; maar dan
zweeg hij, vreezend zich te verraden en de uitdrukking van zijn gezicht verloor in
een stupeur, die zij voor overpeinzing hield en schroomde te verstoren.
Waar vond hij de kracht dagelijks tot in de kleinste bijzonderheden dit groot
beginsel te verwerkelijken? Deze man, die, bij alle ontvankelijkheid voor aesthetische
aandoeningen zich nochtans nooit een kunstenaar in den eigenlijken zin des woords
getoond had, hij werd nu de kunstenaar zijner liefde, en zocht in het volmaakt spelen
van zijn rol de tragische lust, die ook de asceet in zelfkastijding en onthouding mag
gevonden hebben.
Zijn gezicht spiegelde nu niet meer de verheven rust van vroeger, maar toonde
de strakke kalmte van hem, die dagelijks innerlijk kampt. Maar door dit blijvend
zelfbedwang, door deze durende spanning beleefde hij vaak een bijna extatische
verheffing van gedachteleven, een welhaast cosmisch woelen en worstelen zijner
heele menschelijkheid, dat dringend naar een uitweg zocht. Dan schreef bij aan
den eenigen vriend, bij wien hij wist een zuiveren weerklank te vinden van zijn eigen
heroisch gestemde ziel, Lambert Brodeck. En deze tragische held, wien door zijn
alomvattendheid en aldoordringingsvermogen niets menschelijks vreemd was,
ontving en beantwoordde zijn brieven gaarne. En opmerkelijk was de samenspraak
dezer beide mannen, de een even beroemd en gevierd als onbekend de ander,
maar ongelukkig beiden en door wier bewogen en waarheidsvolle brieven het hooge
rhythme voer der eeuwige menschelijke smart.
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De winter ging voorbij. Het werd weer voorjaar. Het groen ontbotte aan het grauwe
hout en de trekvogels, in ruischende en golvende vluchten, keerden uit het Zuiden
weer. Het ontwakend leven deed aanvechtingen tot verzet en opstand in hem
ontstaan. Hij vroeg zich af, waarom hij niet trachten zou in haar het besef te wekken,
dat hij als man en niet meer als vader tegenover haar stond. Maar hij herinnerde
zich de woorden van Mevrouw Brodeck: forceer niets en dan deinsde hij terug in
doodelijke vrees voor den schrik, dien hij misschien in haar teweeg zou brengen.
Eens wandelde hij met haar, een voorjaarsavond, na het eten, in den zoet
doorgeurden schemer in de Boschjes. Zij had zijn arm genomen, zij praatte en zei,
in haar intelligente onschuld, vele lieve en mooie en wijze dingen. Hij luisterde, het
gezicht afgewend, schijnbaar verstrooid, maar in enkel aandacht, naar de melodische
stem, die aan zijn oor van jeugd en schoonheid en vreugde verhaalde. En hij dacht
- Als 'k nou niets zeg, haar alleen maar aankijk, misschien dat ze dan begrijpt.... Hij
wendde zijn gezicht tot haar, hij had een gevoel, alsof zijn hoofd en zijn hart zich
ledigden, alsof zijn heele leven en zijn liefde door zijn oogen in haar overgingen.
Maar zij doorstond zijn verblindenden, verzengenden blik, zij leunde haar hoofd
tegen zijn schouder.
- Liefste pappie, er is niemand, waarvan 'k zooveel hou....
En niets was meer vreemd aan haar zachte stem, dan de vrouwelijke liefde, die
hij zoo mateloos begeerde.
Maar Mevrouw Brodeck werd ongerust. Hij werd bleek, vermagerde. Zij ried hem
een tijd op reis te gaan. Lambert te bezoeken, die in Lugano verblijf hield. Het kind
kon dan bij haar logeeren. Maar hij wilde niet. Hij zocht in heftigen sport zijn
opstandige levenskracht uit te vieren. De winter was streng geweest. Hij had veel
schaatsen gereden; 's morgens en 's middags en soms des avonds. De krachtige,
scherpe slag, waarmede hij schoot over het ijs verried het ongeduld van den edelen
hartstocht, die ongestild in hem hongerde. Met het voorjaar hervatte hij het zwemmen;
hij speelde weer cricket en zocht in de manege bij voorkeur de wildste paarden.
Maar hij vermoeide zich te veel; zijn slaap werd te zwaar, te lang. Hij wilde het zich
niet erkennen.
Eens reed hij een vurigen, zwarten hengst. Dreigend was het weer dien dag
geweest, en toen hij van den Wassenaarschen slag langs het strand huiswaarts
reed, zamelden de winden zich in het Zuidwesten en braken los in een vliegenden
storm, die hem gierde in het gezicht. Hij zette het paard in galop, reed spoorslags
naar Scheveningen. De lage, jagende wolken donkerden over de rumoerige zee.
Het slagregende aldra, de horizon kwam naderbij. Het fijne zand, voordat het door
den regen geheel vast lag, ritselde in spokige golvingen langs de beenen van het
paard. De razende wind vol regen en hagel geeselde de borst, verblindde het gezicht.
Het dier werd al schichtiger. De storm dreef den vloed al verder het strand op en
een paar maal reeds had het een onverhoedschen zijsprong gemaakt, verschrikt
door een uitschietende, schuimige golf, die zijn hoeven overspoelde. Vlak bij
Scheveningen, juist toen hij den galop tot draf matigde, en zich rechtte uit zijn
gebogen houding vloog, klets, een vlok gelig schuim het paard tegen een oog. Het
sprong, verwilderd, zoo plotseling ter zij, dat zijn ruiter, onvoorbereid, uit den zadel
geslingerd werd en met zijn rechter schouder neersmakte in het zand, waar hij,
verdoofd, een oogenblik liggen bleef. Een schelpenvisscher, dien hij even tevoren
voorbij gereden was, had het ongeluk gezien, hielp hem op zijn kar, nam het paard
bij den teugel, dat dwaas en als beschaamd naast de kar meeliep en in deze
schilderachtige equipage, in de bui, die intusschen verminderde en allengs ophield,
begaven zij zich naar de dichtst bij gelegen politiepost, waar om een automobiel
getele-
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foneerd werd. Hij had pijn in zijn schouder, maar draaglijk, vermoedde, dat zijn
sleutelbeen gebroken was. Hij reed bij zijn ouden vriend, dokter Eycken aan, wiens
spreekuur juist sloot en die gereed stond zijn ziekenbezoeken te hervatten. Zij reden
in de dokterskoets naar de De Ruyterstraat, waar de geneesheer inderdaad den
breuk van het sleutelbeen vaststelde.
Hij legde zich te bed, gelijk hem bevolen was. Zij kwam na een uur thuis. Hij
hoorde haar beneden praten met Hanna, dan de trap opstuiven en zijn kamer
binnenstorten, met verstrakte trekken en bijna verdwaasde oogen, in doodelijke
ontsteltenis.
- Pappie, wat is 'r gebeurd? Hanna zegt, dat je van 't paard bent gevallen.... Hoe
kun je nou ook zoo onvoorzichtig zijn, met zulk weer te gaan rijden en dan dat
gevaarlijke zwarte paard....
Zij knielde neer bij zijn bed, zijn hand nemend, die zij bedekte met kussen en
tranen. Maar hij maakte zijn hand vrij, trok zachtjes haar hoofd naar zich toe, begroef
zijn gezicht in heur, donkerblonde haar, zich bedwelmend aan den zeldzamen
meisjesgeur, die haar ontsteeg.
Liefste, liefste.... fluisterde hij met de hartstochtelijke teederheid des minnaars.
Maar zij verstond niet.
Hij bleef veertien dagen in zijn bed, onbeweeglijk, een zandzak drukkend op zijn
schouder. Zij verpleegde hem, bracht hem zijn ontbijt, zijn middag- en avondmaal,
las hem voor uit dagblad en tijdschrift, schreef blieven, die hij haar dicteerde, en las
hem des avonds, in den lampschijn, gezeten aan zijn hoofdeind, haar arm om zijn
hals, de schoonste gedichten. In deze gewijzigde verhoudingen, nu hij, betrekkelijk
gesproken, hulploos neerlag, werd zij de voogdes en niets was
bewonderenswaardiger en tevens ontroerender dan de wijze, waarop zij wijs beraad
en lieflijke toewijding te vereenigen wist. En het leed geen twijfel, het was de liefde,
die verscheen in de zorg, waarmede zij zich om hem bewoog, de zuivere liefde der
toewijding weliswaar, maar die hij, verwachtingsvol, als een ontwakende andere
liefde zag. In deze nieuwe intimiteit kreeg de samenstemming hunner gevoelens
en gedachten vaak een bijna okkult karakter. Zoo zocht zij en las de verzen, die hij
heimelijk gaarne wenschte dat zij lezen zou en bij zekere strofen die ook hem dieper
plachten te treffen, hoorde hij haar stem trillen in dezelfde ontroering. Dikwijls,
wanneer zij een tijdlang gezwegen hadden en zij dan weer te spreken begon, bleek,
dat hun gedachtegang dezelfde was geweest. Eens zat zij bij hem te hand werken;
hij beschouwde haar in mijmer, hoorde een onbestemde melodie in hem zingen. Zij
begon na een wijle vagelijk te neuriën; zij neuriede dezelfde melodie. Zij wiegde
hem zoo in een droom van huwelijk en geluk. Hij was de legendarische ridder, die
een eed had gezworen geen woord van liefde te spreken, langen, langen tijd. Maar
het eind der beproeving was nabij en het wonder ging gebeuren.
Hij herstelde; ook de oude verhoudingen moesten weer hersteld. Want hij zag
heel goed, nu hij zich weer als vroeger door het huis bewoog en uitging, in baar de
natuurlijke neiging hem weer als den eerbiedwaardigen en indrukwekkenden vader
te zien, dien zij dan in de oogenblikken van verteedering overigens Pappie noemen
mocht. En alles ging weer zooals het gegaan was voor zijn val. Uit den droom was
hij weer tot de werkelijkheid des levens ontwaakt en telkens opnieuw scherpte hij
zich de noodzakelijkheid in van zijn onberispelijk te spelen rol. En hij bemoeide zich
weer de voldaanheid over deze stille zelfverloochening als gelijkwaardig en zelfs
meerwaardig te beschouwen aan een ander geluk, dat hij verlangen maar niet
bereiken mocht. Maar na eenigen tijd moest hij wel de nieuwe gedachte bemerken,
die heimelijk in hem rondzoemde, dat hij zich toch eigenlijk maar wat diets maakte,
gelijk hij, in het algemeen, erkende, dat hij den kamp slapper voerde.
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In weinige dagen rijpte het besluit in hem met haar te spreken. Maar toen hij dit
eenmaal besloten had, dorst hij niet. Eens, aan de koffietafel, na eindeloos aarzelen
en worstelen dien heelen morgen, wilde hij beginnen: - Betty, 'k wou je graag.....
Maar zijn lippen schokten en beefden zoo, dat hij, verward, zweeg. Zij had niets
gemerkt. Hij herademde, als hij was aan een groot gevaar ontkomen.
Maar hij beschuldigde zich toornig van lafheid en den volgenden morgen, na een
grootendeels koortsig doorwaakten nacht, zeide hij haar, bij het opstaan van het
ontbijt, kort:
- Betty, 'k wou je straks graag even spreken. Kom dan bij me, wanneer je met
omwasschen klaar bent....
Zij keek hem aan, lichtelijk verwonderd en ongerust over den klank van zijn stem
en den strakken ernst van zijn gezicht. Maar hij was reeds zijn werkkamer
binnengegaan. Hij zat voor zijn schrijftafel, doodelijk gejaagd, tot niets in staat. Hij
ontstak een sigaret; zijn handen beefden. Hij luisterde naar het hameren van zijn
hart.
Zij kwam binnen, na een oogenblik, ging bezorgd, dadelijk naar hem toe, legde
haar arm om zijn hals.
- Pappie, wat is 'r?....
Hij legde zijn sigaret weg, nam haar hand, die over zijn schouder hing en zag
haar aan.
- Kind, ik hou van je....
Zij glimlachte in allerzoetste dankbaarheid en vreugde, haar gezicht gelijk een
poes zachtelijk duwend tegen het zijne.
- 'k Hou alleen van pappie....
- En zou je nou nooit van 'n ander kunnen houden?
Zij knikte heftig van ja.
- Pappie is pappie en 'n ander is 'n ander....
Hij maakte zich los, stond op bij deze woorden, die gelijk een plotselinge lichtstraal
een vage en duistere plaats verlichtten. Een hoos van gevoelens wervelde in hem.
Maar voor alles voelde hij zich belachelijk als de verschalkte minnaar en hij was
geneigd over zich zelf te lachen. Zij, vreezend hem verdriet te hebben gedaan, ging
weer tot hem, omving hem met haar beide armen:
- Pappie, 'k bedoel, zie je....
Hij lachte inderdaad en zij, reeds meelachend:
- Pappie waarom lach je?
- Pappie is je erg dankbaar, zoo dankbaar....
- Waarvoor?
- Voor al 't lieve en mooie en wijze in je....
- Dat heeft pappie alles in me gelegd.. pappie heeft me goed gemaakt....
- En Betty heeft pappie beter gemaakt. Vroeger was pappie zwak en weifelend;
maar nu is pappie sterk en volhardend.... Maar luister nou es, Mevrouw Brodeck
zei gisteren.... En hij verzon een geschiedenis.
Het was zijn eenige zwakheid. Maar daarna, toen hij dus wist, dat hij niets meer te
verwachten had, bleek, dat de passioneele kamp voorbij was. Zijn onstuimig leed
effende zich tot een stille melancholie. Hij gevoelde nu niet meer de behoefte aan
heftigen sport en reed weer als vroeger gewillige paarden.
Op zekeren dag zeide hij zich: - Weet je wel dat je over twee jaar veertig bent?
En hij herinnerde zich de verdrietige scherts, waarmede Chateaubriand eens
ongeveer gezegd had, in antwoord op de vraag van een vriend, waarom hij dien
dag toch zoo'n bedrukt gezicht toonde: - Mon cher ami, il m'est arrivé aujourd'hui
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un grand malheur: je viens d'avoir quarante ans. Hij bezag zich in den spiegel. De
groeven in zijn voorhoofd en opzij van zijn mond waren scherper geworden, rimpels
trokken samen om zijn oogen en zijn donkere haar, vooral bij de slapen, grauwde
reeds vrij sterk. En voor het eerst, heel duidelijk, besefte hij, dat de bloesem zijner
jeugd ver-
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welkte, maar de wijze berusting, die zich kristalliseerde in zijn wezen, openbaarde
zich nu als een nieuwe schoonheid.
Zijn liefde echter, hoezeer getemd, verzwakte geenszins. Mocht zij zich vroeger
vlammende door zijn leven bewogen hebben, zij doorgloeide het nu, gelijk het stille
en heilige vuur, dat in oude tijden, door uitgelezen maagden bewaakt, in het
binnenste des tempels eeuwig brandde. Geen leven was zoo vol poëzie als het
zijne, en wanneer hij in een middeleeuwsche kroniek las van den minstreel, die in
de ridderzaal, aan de voeten der mijmerende edelvrouw met vaardig getokkelde
harp zijn minnezangen begeleidde - of, in een aziatische sproke van de oostersche
prinses, verloren in haar door de maan betooverden lusttuin, temidden van
onbeweeglijke witte pauwen, waarvan alleen de wijdgespreide waaierstaarten
bijwijlen sidderend ruischten - zij voelt het geheimnis van den nacht ontbloeien in
haar hart, wie, die deze poëzie inniger en verlangensvoller genoot dan hij?
Want hij besefte wel, in de uren van kritische bezinning, waaraan deze liefde haar
schoonheid ontleende. Het was aan het verlangen, het verlangen, dat alleen leven
kan, zoolang het verlangen kan en dat met zijn bevrediging sterven moet.
Intusschen voltooide hij haar praktische opvoeding: zij volgde een naaicursus, zij
bezocht de huishoudschool. Zij was dien zomer achttien jaar geworden. Het mooie
kindergezichtje had zich veredeld tot een schoonheid, waarvan de gestrengheid
door den lieflijken, twee kuiltjes in de wangen toonenden glimlach getemperd werd.
De uitdrukking der lichtbruine oogen had zich al meer verhelderd en verlevendigd.
De fijne arendsneus en de welgesneden lippen waren gebleven, alleen het blonde
haar was donkerder van tint geworden. De schoone bouw van het voorhoofd had
zich al duidelijker gemerkt. Zij was niet groot, maar door de volmaakte
samenstemming van haar gestalte en haar gang was haar aanblik schoon, van
welke zijde men haar zag en elk harer bewegingen en gebaren was een verlustiging
voor het aesthetisch meest geschoolde oog. Maar de aura van kuischheid, die haar
rijpende jonge, lichaam omgaf, gebood eerbied zelfs bij den schaamtelooze. Haar
karakter ook verwerkelijkte de beloften harer kindsheid. Mevrouw Brodeck bleef het
toonbeeld, waarnaar hij haar immer wees en dat zij, met volle instemming, ook te
volgen streefde, zij het met behoud harer eigen, bijzondere persoonlijkheid.
Zij tenniste veel dien zomer. Eens, aan de koffie, sprak zij met ongemeen levendige
ingenomenheid van een jongmensch, Aernout Draner, dien zij, dien morgen, voor
het eerst ontmoet had. Hij hield op te eten, schoof zijn stoel een weinig achteruit,
bracht zijn rechterhand aan zijn kin, een houding, die hem gemeenzaam was en,
heel ernstig, luisterde. Zij praatte, zij roemde zijn kracht, zijn behendigheid, zijn
beschaafdheid, zijn kennis ook en zijn inzicht, want zij hadden wel een half uur en
bijna intiem, in het prieel zitten praten. Zij sprak, aan het middagmaal, weer over
hem en, telkens, dien avond.
Hij rustte zich tot den laatsten kamp, dien hij verwacht had en niet vreesde, Want
hij wist, nu, zijn vertrouwen in zich zelf feilloos. Zij tennisten, elken dag, 's morgens,
's middags. Zij bracht, na eenige dagen, haar voogd zijn verzoek over, wanneer het
dezen gerieven mocht hem te bezoeken. Hij onderdrukte een ontstemming over
deze haastigheid, die toch, in geenen deele, in strijd met de wellevendheid en
gangbare vormelijkheid was. Hij bepaalde gaarne een dag. Hij kwam. Hij was groot
en sterk, mannelijk, zonder grofheid. Zijn voorhoofd vormde met den neus een bijna
klassieke lijn. De oogholten, daardoor, waren eenigszins diep. Donker waren de
oogen, klaar overigens van blik en rustig. De mond en de misschien wat te breede
kin verrieden zijn sterken wil en zijn geestkracht.
Hij toonde zich uiterst korrekt, eerbiedig
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zelfs tegen Paul Hooz, die hem met onderscheiding mede, zij het terughoudend,
bejegende. Zij schonk thee. Hij zag, in de blikken en spreekwijze der beide
jongelieden de onmiskenbare teekenen eener ontwakende liefde.
De jonge man was voor eenige weken arts geworden. Hij bleek ook historisch en
wijsgeerig ontwikkeld. Hij was welbespraakt, zijn voordracht bondig en klaar. Paul
Hooz ried in hem den, in zijn volledigheid, zeker niet alledaagschen
vertegenwoordiger eener stoute menschelijkheid, en toen hij eindelijk wegging en
zij elkaar de hand drukten, Aernout Draner met een reverentie, waarin een juist
besef van eigen waarde en eerbied voor den oudere gelijkelijk kenbaar werden,
voelde Paul Hooz, niet zonder eenige bevreemding, zich inderdaad sympathisch
gestemd.
- Pappie, hoe vin je 'em nou? vroeg zij, verwachtingsvol en gejaagd, toen zij weer
binnenkwam, na hem te hebben uitgelaten.
- Och 't is wel 'n korrekte jonge man, hij moet maar es komen eten....
Hij kwam na eenige weken met het aanzoek. Paul Hooz had inlichtingen
gewonnen. De jonge man was gezond, van goeden huize, karaktervol en, vooral in
academische kringen, hooggeschat.
Maar Paul Hooz, dien dag, ontweek een dadelijk antwoord, deed hem spreken
van zijn liefde. Hij sprak. Paul Hooz luisterde, luisterde in algeheele, volstrekte
aandacht, dat het hem eindelijk scheen, als was zijn ik aan zijn persoon onttogen,
als hoorde hij zijn eigen liefde spreken uit den mond der anderen. Zijn gezicht
verdroomde weer in de stupeur, die zij eens voor overpeinzing had gehouden, maar
die hij, de jonge arts, scherper van blik, met stijgende verwondering en ongerustheid
zag. Hij zweeg eindelijk, maar de stilte verlengde zich, werd pijnlijk. Paul Hooz bezon
zich plotseling: dan schonk hij de kostbaarste aller gunsten.
Hij liet hem uit.
- Meneer Hooz, ik ben u zoo dankbaar, zei de jonge man nog, aan de voordeur.
- Adieu Meneer Draner, ik hoop u spoedig weer te zien.... De deur viel achter den
gelukkige dicht.
Zij kwam beneden. Zij had, in haar kleine boudoir boven, de uitkomst van het
onderhoud gewacht.
Hij glimlachte haar toe met den glimlach eens gekruisigten. Zij viel aan zijn borst,
weenend van geluk.
Maar hij voelde den last te zwaar worden. Hij verliet haar snel, steeg naar zijn
slaapvertrek, waar hij zich opsloot en toen, alleen, ganschelijk alleen in deze
onmannelijke zwakheid, weende hij bitterlijk, vernederd en verslagen in het gevoel
van het kind, dat om zijn moeder schreit en dat ons allen gemeen is in de uren van
tranen en wanhoop.
Eenige maanden later, in November, des namiddags omstreeks drie uur, trad hij
het vroeger studeervertrek van den hoogleeraar binnen, waar Mevrouw Brodeck
hem wachtende was. Zij waren, dien morgen, getrouwd. Hij had hen, na den lunch,
waaraan ook Mevrouw Brodeck had aangezeten, begeleid naar den trein, waarmede
zij naar Parijs vertrokken waren.
Hij zette zich op een canapé, tegenover haar. Zij zwegen een wijle. Hij was in het
bleeke licht, dat uit den grijzen hemel door de hooge ramen naar binnen viel, heel
bleek en vermagerd, verouderd. Het trof haar plotseling. Hij was niet meer de jonge
man, dien zij steeds nog in hem gezien had, bedrogen misschien ook door zijn
jeugdige, elegante dracht.
- Nou, zeide hij eindelijk, wat heb ik nou nog te doen? 'k Kan nou wel verdwijnen.
Zij had een vaag gebaar van berusting en wanhoop toch.
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- Je kunt nooit verdwijnen, tenzij je moet, en je moet, wanneer je sterven gaat..
'k Heb ook gedacht toen Brodeck stierf, dat 'k niets meer te doen had, dat 'k ver-
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dwijnen kon.... M'n jongens waren volwassen en nou zie je....
Hij wist, dat zij zorgen had. Godert had zijn vaderlijk erfdeel eindelijk verkwist, de
demon van Lambert had weer gewoed, een vrouw getroffen en in den dood gestort.
Rouw was in het huis, een sfeer van tragiek.
- Je weet immers nooit, hoe ze je later noodig kan hebben.... Zoolang zij leeft,
moet jij leven....
Hij stond op, liep op en neer, ging weer zitten. Zijn gezicht was vertrokken als in
lichamelijke pijn.
- 't Is zoo, zeide hij dan.
- Ja, hernam hij, zich plotseling woorden uit Strindberg herinnerend, die Macht
der Liebe ist so grenzenlos, dass sie für die Weltordnung gefährlich würde, wenn
sie frei hersschen dürfte. Es ist ein Verbrechen, glücklich zu sein, darum soll das
Glück gezüchtigt werden....
- Amen, zei Mevrouw Brodeck.
Hij bleef eten, Godert, gelukkig, verscheen niet. Zij praatten, dien avond, over
vele verheven dingen, zoo trachtend elkaar en zich zelf te bedriegen en de wanhoop
te bezweren, die steunde in hun hart.
Hij bleef slapen. Mevrouw Brodeck gaf hem nachtgoed van Lambert. Zij zag, bij
het naar boven gaan, stille tranen glijden over zijn gezicht. Zij begreep, dat de ban
nu weg was, de ban zijner zelfbeheersching en dat hij nu, innerlijk, in elkaar lag.
Hij kleedde zich haastig uit in het koude, vreemde, logeervertrek, kroop onder de
versche, door de kou vochtig lijkende lakens, rillend en klappertandend als in koorts.
Hij zat een oogenblik, zijn kin op zijn opgetrokken knieën, starend voor zich uit, zijn
ellendegevoel verscherpt door zijn lichamelijk onbehagen. Hoe begeerde hij den
dood, maar hij moest leven, leven voor haar, immer voor haar, voor haar alleen.
Hij draaide het electrische licht uit, maar de slaap kwam niet. Om twee uur stond
hij weer op, nam veronaal. Toen sliep hij in.
Hoe het Paul Hooz en Betty Hooz verder verging, mijne lezers, zal ik u, misschien,
een andere maal verhalen. De geschiedenis van het vaderschap van Paul Hooz is
hiermede ten einde.
Jan.-Maart '12.

Laïs,
door J.B. Ubink.
Dochter der liefde....
Het is mijn plicht, het landschap te bewonderen. De huidige grilligheid, die mijn
natuur eigen is, heeft mij plotseling doen gelooven, dat de wijdheid van dit panorama
mijn ziel de rust zou terugschenken, die ze dringend noodig heeft. In den chaos der
beelden, die als een cycloon door mijn brein trokken, verscheen dit groene vergezicht,
zooals ik het van de berghelling gezien heb, met een hardnekkigheid, die mij
verbaasde. Nauwkeurig herkende ik de kronkels der zilveren rivieren, het tweetal,
dat sinds jaarduizenden zijn spiegelende meerbochten uitspreidt onder den
eindeloozen aether. Ook was mij bewust het stralend chromaat-rood van het dak
eener steenbakkerij en het doorzichtige goud van den gezichteinder, waarin twee
kerktorens hun violette spitsen omhoog staken. Drie honderd kilometers heb ik
afgelegd in den express, die het rivierdal doorsnelt, ontelbare landschappen hebben
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mij omcirkeld, terwijl mijn ziel gefolterd werd door het smachten naar dien éénen
horizon, waarachter ik eenmaal de vergetelheid vermoed heb.
Ik heb mij vergist. Mijn ellende is grooter
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dan de kleine oneindigheid, waarin ik hoopte, dat ze zou vervluchtigen. Zij
vermeestert thans de smartelooze onwetendheid der Natuur. Voor mijn walg en
verachting heeft de psyche van het landschap zich gehuld in norschheid en
hoogmoed. De hemelen, die ik eertijds ontsloten zag, zijn verdwenen achter de
koepelingen van zware wolken, het smaragd der vlakten is vol somberten van
schaduw, de waterspiegels in de verte zijn dof als verweerd en gebroken glas.
O, indien het mij mogelijk ware te weenen! Indien het mij gelukken mocht den
vloek, die op mijn lippen brandt, te doen versmelten in een vloed van tranen! Daarom
ben ik gevlucht uit mijn menschenomgeving, hopende, dat de vogels en de bloemen
mijn ziel zouden vervullen van erbarming om mij zelve. Doch de tijd, dat ik de zon
heb lief gehad, omdat zij licht, en den wind, omdat hij geluid gaf, ligt in een ver
verleden en het komt mij zeker voor, dat hij niet zal terugkeeren.
Ik herinner mij heden als den dag van gister, dat ik het Satanisch evangelie las
van Nietsche: ‘Also sprach Zarathustra’ en hoe ik mij liet bewierooken door zijn
wijsheid. Kind was ik geweest, kameel was ik geworden, veranderen ging ik in een
leeuw. En nu, en nu.... Als een mokkend roofdier sluip ik door de wereld, als een
tijger, wien de honger schreeuwt in de ingewanden, zwerf ik om den valkuil, waarin
het voedsel mij lokt en de stuiptrekkingen des doods mijn lot zullen zijn. Nog ben ik
gevlucht....
Toen ik haar tien jaar geleden voor het eerst zag, als leerlinge van het Conservatoire,
schreed zij als een onbeduidendheid door mijn leven. Haar zeventienjarige
anaemische gestalte, verwelkt vóór den bloeitijd, miste zelfs, wat de Franschen
geestig ‘la beauté du diable’ genoemd hebben. De kleur van haar huid was
bronsachtig bleek, haar oogen glansloos als die van een zieke. Twee schoonheden
waren haar eigendom: bleckblonde haren, die de kleur hadden van rijpend koren
en kleine parelwitte tanden, die zij in de dunne onderlip wist te planten als een
knaagdier. Toch neem ik aan, dat kwaadaardigheid ten allentijde aan haar karakter
vreemd was. Het was een perverse behaagzucht, waarvan het bestaan haar zelve
in den aanvang onbekend is geweest. Zij zocht mijn gezelschap, zooals zij het zocht
van anderen, gekweld door de behoefte aan een vleiend woord, een kus, een
liefkoozing. Haar bedorven verbeeldingskracht schiep zich troebele verhoudingen,
zwelgde in hittige romantiek, waarvan ik geen wetenschap had. Alles aan haar was
leugen, het woord, dat zij sprak, de lach, dien zij wrong om haar lippen, het hijgen
van haar boezem, de schaamteblos op haar wangen. Zij maakte een klaarblijkelijke
studie van het geringste lid van haar lichaam en wist de cultuur ervan met
verbazingwekkende vlugheid op te voeren tot groote hoogte.
Ofschoon mijn geringe menschenkennis niet toereikend was, om het wondervolle
van het probleem, dat zij vertegenwoordigde, in te zien, bewaarde de nuchterheid
van mijn jongelingsverstand mij voor het noodlot, haar als een gevaar te beschouwen.
Mijn ontgoochelingen waren te groot, om verblind te worden door een nieuwe illusie
en toen ik haar allengs uit het oog verloor, liet zij geen spoor in mijn herinnering
achter. Welke verlangens ik van mijn kant in haar opgewekt heb, welke gevoelens
zij mij heeft toegedragen, weet ik niet. Veel heeft zij mij later daaromtrent verteld,
maar ik sla daaraan geen geloof.
Uit een courant vernam ik van haar succes bij een operatroep in het buitenland.
Zij had indertijd gedebuteerd als concertzangeres en een matig succes behaald.
Toen had een impressario, die haar talenten op de juiste waarde schatte, haar
overgehaald te breken met haar familie en haar meegenomen naar Amerika. Het
was een klein kabaaltje geweest. Zij had het recht zich jonkvrouwe te noemen en
men vond het onvergeeflijk, dat zij de schitteringen van
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het theater voortrok boven het vooruitzicht van levenslang genadebrood, dat haar
felle armoede baar voorspelde. Doch de wereld is zoo rijk aan schandalen van één
dag, dat bij haar terugkeer in het vaderland, niemand zich harer herinnerde. Haar
schuilnaam was mij bekend geweest, ik moet hem ook gelezen hebben in het tableau
van den nieuwen troep, doch ik had geen spoor van vermoeden, dat zij het was.
Het wederzien was mij dan ook een verrassing.
Het gebeurde tijdens een repetitie van Carmen. Een onbelangrijke reden deed
mij in het leege theatergebouw vertoeven. Ik werd in de parterre juist aangeklampt
door den electricien, die zich kwam overtuigen van een nieuw effect en mijn oordeel
vroeg, toen zij in de titelrol op het tooneel verscheen. Ik herkende haar nog
geenszins, hoewel ik mijn volle aandacht aan haar wijdde, daar van haar
Carmencreatie een groote roep vooruitgegaan was. De gelegenheid ontbrak echter,
mij daarvan te overtuigen, omdat er geacteerd noch gezongen werd en er vrij spoedig
een woordenwisseling ontstond tusschen den regisseur en Escamillo, waardoor de
gang van zaken geruimen tijd stop werd gezet. Terwijl het radde Fransen nog over
het plateau flitste, begaf ik mij achter de coulissen, waar ik den tooneelmeester
hoopte te vinden, wien mijn bezoek gold. Ik was hier nog niet in geslaagd, toen zij
plotseling op mij toetrad en met uitgelaten vreugde mijn naam uitjubelde. Zij herstelde
zich echter oogenblikkelijk en voor ik haar goed en wel herkend had, fluisterde zij
mij toe: ‘Denk eraan, dat zij hier niet weten, wie ik ben’. Haar luide begroeting had
echter de aandacht getrokken en met onbeschaamde tegenwoordigheid van geest
stelde zij mij voor aan haar confrères als ‘un ancien ami qu'elle avait très bien connu
à Marseille’. De stem van den directeur maakte onmiddellijk een eind aan dit
bijzondere wederzien, zij snelde het tooneel op, keerde aanstonds terug en vroeg
mij, of ik den volgenden avond vrij was en toen ik ja geknikt had, perste zij mij de
belofte af, dat ik zou komen en leverde mij vervolgens hulpeloos over aan het
geheele gezelschap. Ik ondervond de weeë gewaarwording, dat ik als ‘ancien ami’
mij mocht verheugen in een buitengewone belangstelling, terwijl de Toreador, die
een Marseillais bleek, het mij, die de Midi nimmer gezien had, bijzonder lastig maakte,
zoodat ik den aangewezen weg volgde en zoo vlug mogelijk heenging.
Den volgenden dag had ik een doorloopenden, vagen spijt, dat ik mij had laten
vangen, het kon nimmer mijn taak zijn, terwille van een vrouw, die geen recht op
mij had, een rol te gaan spelen en gedurende eenige uren was ik werkelijk van plan,
dien avond te gaan, werken, doordrongen van het besef, dat de wereld niet wacht.
Doch toen het uur der voorstelling naderde, vond ik tal van redenen, die mij de
wenschelijkheid voorspiegelden om het bezoek niet te verzuimen. Ofschoon de
kennis van mijn eigen persoon groot genoeg was, om niet te weten, dat ik mijzelf
bedroog, dat ik meer door onbekende roerselen naar den schouwburg werd
gedreven, dan dat ik er met vrije overtuiging heenwilde, ging ik ten slotte toch.
Wanneer ik dit nu als vluchteling overweeg, dan bedenk ik, of mijn Haat jegens haar
wel rechtvaardig is en of ik, leeuw in mijn hoogmoed, niet veeleer ben geblazen als
een nachtvlinder door den wind....
Het gebouw was nog in donker gehuld, toen ik langs de schemerende galerijen
de kleedkamers opzocht. Op het tooneel heerschte een tastbare duisternis; achter
de schermen gloorde een eenzame gloeilamp. Zij stond er in gezelschap van een
kleinen, mageren jongen man, dien zij aan mij voorstelde en wiens naam ik herkende
als dien van een gesjeesd student met eenige reputatie. De begroeting was stijf,
niettegenstaande het sans-gêne der coulissenomgeving; ik miste de eerste
oogenblikken de handigheid den lastigen derde te verwijderen en wij zonden elkaar
inhoudslooze opmerkingen
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toe. Critisch beschouwde ik haar uiterlijk wezen, dat door het afmattende theaterleven
een cachet van ouderdom droeg. Haar regelmatig gelaat was vergrofd, de wijde
sortie maakte haar burgerlijk. Langzaam voelde ik de rol, die ik spelen ging en met
rustige zekerheid vermeesterde ik de situatie en liet een aanduiding los van een
onderwerp, dat ik afzonderlijk met haar wenschte te bespreken. Zij nam afscheid
van haar aanbidder en ik volgde haar naar boven naar haar kleedvertrek. Met
vluggen blik overtuigde zij zich, dat haar benoodigdheden aanwezig waren en gaf
vervolgens haar kamenier vrijaf. Zij verzocht mij den koperen grendel op de deur
te schuiven en ontdeed zich van hoed en mantel. Plotseling schitterden haar oogen,
zij kuste mij op den mond en begon te weenen.
Men moet bedenken, dat er niets in ons verleden was, dat deze handelwijze
rechtvaardigde. Wanneer twee menschen, man en vrouw, elkaar na jarenlange
scheiding begroeten, als wij deden in het kale schouwburgvertrekje, dan moet er
iets gebeurd zijn. Dan heeft men elkander tot stervens toe bemind, de
omstandigheden hebben de vereeniging voor altijd verhinderd, men is vol smart en
weedom het leven ingegaan en de toestand van de ziel tijdens het toevallig wederzien
is één schrijnende herinnering, één wanhoop om verloren geluk. Doch van dit alles
was bij ons geen sprake, haar intellect schiep dit alles uit het Niet en (ik moet
aannemen, zij als ik) wij beiden werden het slachtoffer van die wondervolle leugen.
Moet ik het waanzin noemen of symptoon van een zielsziekte? Ik durf het niet
zeggen. Doch het was een fictie, die feller leefde dan werkelijkheid het bij
mogelijkheid kon gedaan hebben.
Later heb ik het vernomen en op dit oogenblik had ik het kunnen begrijpen, dat
dit spel haar niet vreemd was. Zij was een begenadigd schepsel, ik besefte de
spontane genialiteit, waarmede zij haar leven vorm en inhoud gaf. Doch het uiterste
raffinement was mij een uitdaging in stêe van een waarschuwing en zonder aarzelen
aanvaardde ik deze galante schaakpartij, waar ik mijn ziel inzette met het hopeloos
vooruitzicht, dat remise mijn hoogste kans was. Ik mocht mijzelve voorhouden, dat
zij een divine leugen was en moest echter bedenken, dat over dit alles toch de
eeuwigheid ging en men niet ongestraft wandelen mag langs een afgrond.
Te grooter gevaar was zij voor mijn roekeloozen overmoed, wijl haar fantastische
lichtzinnigheid slechts ten deele oprecht was en haar handelingen, behalve door
temperament, geleid werden door een kille wetenschap van behaagkunst, die ik
intuïtief vermoedde en die mij, nadat ik deze ontdekt had, kluisterde door haar
volmaking. Na eenige oogenblikken begon zij aan haar toilet en vorderde mijn hulp.
Zij ontblootte zich hals en boezem en beschikte over mij als de vertrouwde dienaar
van haar lichaamsgeheimenissen. Aanvankelijk was ik teleurgesteld. Zij bezat een
schoongevormd lichaam, hetgeen ik niet geweten had, doch de schaamteloosheid,
waarmede zij zich gedroeg, kwam mij grof en onbeschaafd voor. Allengs klom in
mij echter een vreemde verbazing over de zoete verrukking, die zij in mijn zinnen
opwekte. Zij kleurde het gesprek met een nuance van weemoed, die de
alledaagschheid zeer verre stond. Terwijl zij haar persoonlijkheid omschiep tot de
Carmen, die zij straks aan het publiek ging vertoonen, vermeesterde zij mijn ziel
door een bijzondere illusie.
Want niet alleen uiterlijk onderging zij een gedaanteverwisseling, maar ook de
psyche van haar wezen verrees voor mij als een flonkerende kunstenaarsschepping.
Zij beeldde Carmen uit, zooals zij met haar menschelijke ellende had te kampen in
de eenzaamheid. Aanstonds zou zij als een uitdaging verschijnen in de menigte,
nu stond zij voor mij als de liefdevrouw in haar mokkende bitterheid en souvereine
berusting. Toen eindelijk de schel haar op het tooneel riep,
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liet zij een zee van verdriet achter, die mij bijna rampzalig maakte.
Ik had haar beloofd plaats te zullen nemen in de artistenloge, maar ik deed het
niet. Het verlangen kwam in mij op, het gebouw te verlaten en haar voor altijd te
ontwijken. Ik geloof zelfs, dat ik haar op dat oogenblik reeds begon te haten. Een
liefelijke gedachte kruiste door mijn brein: de herinnering aan een jong meisje, dat
mij zeer dierbaar was. Ik wist deze bloem, zuiver als het morgenrood, veilig bewaard
in de rust van het platteland. En ik had mij meermalen bekend, dat zij een deel
uitmaakte van de idealen mijns levens. Het wonderbaarlijkste echter was, dat de
verschijning van haar beeld mij geenszins de kracht schonk, welke mij nuttig zou
geweest zijn. Eer gaf die herinnering mij een zoodanig inzicht in mijn lafhartige
zwakheid, dat mijn weerstandsvermogen verslapte. Mijmerend bleef ik in het
kleedkamertje zitten en rookte werktuigelijk de geparfumeerde sigaretten van mijn
gastvrouw. Het was, of zij een toovercirkel gesmeed had om mijn gedachten, die al
maar ronddraaiden om één punt en in steeds fellere visioenen voor mij deden
opleven: de matte schittering, die van haar perverse psyche uitging.
Zij wist dit alles en las in mijn ziel als een open boek. Bij haar terugkomst vroeg
zij mij niet, waar ik geweest was en welk oordeel ik mij over haar optreden gevormd
had. Met fabelachtige intuïtie genoot zij van de troebelen van mijn gemoed en maakte
er een satanisch spel van, den opstand van mijn zinnen aan te blazen. Tevergeefs
verkwistte ik mijn geest, overlaadde haar met spotternijen, kleedde mij in een
schijnbaar harnas en bouwde mij een toren van hoogmoed. Ik vermocht tegen haar
niet te strijden. Ieder van mijn woorden was geladen met passie en zij bezat het
zintuig om die waar te nemen; in mijn oogen brandden de vlammen van den
hartstocht en zij vergiste zich niet in haren waren aard. Haar wil tot verleiding kwam
allengs te voorschijn, de plastiek van haar lichaam begon aan bekoring te winnen,
zij tooverde met haar musculatuur en deed wonderen met de lichtglansen op haar
huid.
Doch het verschrikkelijkste was, dat in het diepste van haar wezen een sfeer
verborgen bleef van onpersoonlijkheid. Daardoor ging zij in dit spel niet onder, maar
onaantastbaar in dien kring van objectiviteit opgesloten, beheerschte zij haar
hartstocht en den mijnen met een stalen wil. Haar handelingen schenen voort te
vloeien uit het systeem, dat zij niet winnen mocht, zoolang zij verliezen kon. Dien
avond bleek dat in den aanvang niet en wekte zij veeleer de illusie van het tegendeel.
Met schijnbare argeloosheid streelden haar vingers over mijn handen en de vluchtige
kussen, die zij op mijn haren drukte, waren van een oprechte intimiteit. Wanneer ik
haar boezems beroerde, speelde zij het spel der aanminnige schaamte, die zich
overwonnen verklaard heeft, doch in de liefde het loon zoekt voor het groote offer.
Er kwam over mij een langzame roes, een onmetelijk verlangen deze vrouw te
bezitten, die blinde drift, voor welke de cultuur, die de uiterlijkheid van ons wezen
uitmaakt, slechts een spinrag is....
Ik moet aannemen, dat zij den graad van mijn hartstocht met koelzinnigheid
gemeten had, want zij voleindigde vlugger haar toilet en maakte aanstalten, om
heen te gaan.
‘Ik ga soupeeren’, zeide zij, ‘doe je mee?’
De aanval was voor mijn trotsche ziel niet twijfelachtig; ik besefte, dat zij mijn
beurs woog. Een welwillende glimlach moet mijn spijt verborgen hebben en ik
antwoordde ‘Dank je. Ik heb geen geld’.
Misschien wilde zij mij krenken en vroeg meedoogenloos:
‘Nog niet beroemd’?
Ik schonk haar den triomf niet, een arm dichter is meer behendig met de tong,
dan wel geslepen in de daad en gevat kaatste ik terug:
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‘Dan zal ik betalen’.
Ik weigerde bot en beslist, doch haar aandringen was zoo hartstochtelijk, zoo vol
belofte, dat ik overwonnen werd en haar vergezelde. Nochtans wist zij in den loop
van den nacht den afstand tusschen ons weer te vergrooten door allengs eenige
reserves in acht te nemen. Ik geloofde, dat de oorzaak van de verkoeling bij mij lag;
waarom had ik aanvankelijk zoo hatelijk haar ietwat genereus aanbod afgeslagen?
Langzamerhand drong de waarheid tot mij door. Zij wilde niet, dat het spel zijn
logisch einde zoude hebben of juister, zij verwachtte mij waarschijnlijk als smeekding,
hetgeen dan voor haar de orgasmus van deze brutale flirt zoude zijn....
Wij hebben elkaar teleurgesteld. Het was reeds morgen, toen het rijtuig stilhield
voor de stoep van haar woning. Ik stak voor haar den sleutel in de deur en zij reikte
mij de vingertoppen tot afscheid. Onderzoekend blikte ik haar in de nu weer
glanslooze oogen. Er lag hoogheid in het gebaar, waarmede zij ze afwendde,
hoogheid, die mij ondanks alles prikkelde tot spot. Galant boog ik mij over haar
hand, beroerde deze met de lippen en fluisterde:
‘Mon amour’.
Heftig wendde zij zich om, weer lag de gloed in haar pupillen, hartstochtelijk sloeg
zij de armen om mij heen, kuste mij twee-, driemaal op den mond, snelde naar
binnen en wierp de deur met een fellen slag dicht. Wij hadden beiden verloren.
De herdenking van dit alles doet mij nu nog sidderen van machteloozen toorn.
Ofschoon ik mij bewust ben van mijn verachtelijke kleinheid in de onmetelijke ruimte
tusschen zenith en horizonnen, heb ik den slang te lijden, die vreet aan mijn hart.
Waarom heb ik de gave ontvangen mij te verheffen tot de Scheppingen Gods, indien
ik dat reptiel, dat inwendig insect niet kan afschudden?
Hier aan de berghelling (het is dan jaren geleden) heb ik de wereld gezien, als
Odin de Midgard overschouwd heeft vanaf Asgards hoogten. En hier ook heb ik
ademgehaald als Zeus, die Gaia aan zijn wenkbrauwen zoude optrekken. Waarom
lig ik hier nu, krimpende in mijn mierenkleinheid, ik, die eertijds het gewaad eens
Olympiërs gedragen heb?
Ach laat ik niet onrechtvaardig zijn en de schuld werpen op die vrouw! Heb ik mij
niet telkenmale bedrogen met den waan, dat zij nu voorgoed weggebannen was uit
mijn hart en heb ik haar niet even vaak weer opgezocht en opnieuw den lokkenden
strijd aanvaard? Een wintersaizoen duurt slechts enkele maanden, doch het schijnt
mij toe, dat er sinds een half jaar geleden een menschenleven achter mij ligt. Dit
alles leeft nu weer voor mij op, de schaamte zoekt verontschuldiging, de nederlaag
verklaring en de grofheid vindt geen berouw. Heb ik haar dan liefgehad?
Schaterlachen moet ik, doch om wie? Inderdaad, als ik mij voorhoud, dat het voorbij
is, dat ik haar nu zeker niet meer zal terugzien, heb ik de gewaarwording, dat ik
bevrijd ben van een nachtmerrie en ik zou kunnen jubelen. En toch kookt het in mij
van hartstocht, die geen object vond en worden mijn denkbeelden geschroeid van
Haat.
O, die laatste nacht, die nacht van bloemen en Clicquot! Men was in den
schouwburg compleet gek, stapelgek. De kunstzin van het publiek, veelal geleid
door onnaspeurbare beweegredenen, vond een waarneembare gestalte in de
zonderlinge apotheose, die genoemd wordt het afscheid der artisten. Het spectacle
coupé had zijn traditioneele, gedrochtelijke samenstelling en in de behoefte aan
verdooving, aan lawaai, aan herrie, aan dronkenschap, aan roes en aan verblinding
werd ruimschoots voldaan.
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Dagenlang had men de loketten belegerd en thans was de file der rijtuigen en
automobielen schier onafzienbaar. Geen plaats in de zaal was onbezet, alles wat
met de mode van den tijd moest meeleven, bevond
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zich in het operagebouw, en zij, die vroeger het gave kunstwerk verzuimd hadden,
waren nu gekomen voor den chaos. Er was dat stemmengeruisch, waarin de
gedachten worden verzwolgen als drijfhout in een maalstroom, er was die
fantastische vrouwenschoonheid, die het electrisch licht doet vlammen uit de
Schablonen, er was dat aroma van een menschenmenigte, scherper geformuleerd
door parfums en oesters, hetwelk de lucht doortrok als een aphrodysiacon.
Onophoudelijk rees en daalde het doek, decors en costuums van een geheel
speelseizoen wisselden elkander af, telkenmale werd de schouwburg vervuld van
een uitbundig applaus, staande juichte men de lievelingen toe en een zee van
bloemen stroomde naar het tooneel. Bouquetten, corbeilles, ware feeërieke
kunststukken werden door de zwoegende knechts aangesleept en aan menige
zangeres werd dien avond meer kapitaal aan bloemenhulde besteed, dan haar gage
gedurende het halfjaarlijksche engagement had bedragen.
Het was ver na middernacht, toen alles eindelijk was afgeloopen. In den warmen
voorjaarswind, die door de duisternissen van de stad waaide, slenterde ik naar huis.
Er viel een fijne motregen, die het asfaltplaveisel der straten veranderde in een
zwarten spiegel. Verveling was de grondtoon van mijn stemming, ik had honger:
geestelijk en lichamelijk. Mijn gang naar den schouwburg had mij niet bevredigd. Ik
had gehoopt dezen avond met de vrouw af te rekenen, die een half jaar mijn ziel
beroerd had. In het dagelijksch leven had ik meermalen met haar gebroken. Doch
er was een duivel, die haar steeds aanblies het duffe spel opnieuw te beginnen, mij
wist te begoochelen, zoodat ik niet weigerde. Was het de sublieme kunst, die de
artist in mij lokte? Of herbergde haar ziel problemen, die alleen een Godsorakel
ontraadselen kon? Het was echter duidelijk, dat wij eens zoo hard moesten botsen,
dat wij niet meer te samen konden komen. Toch bleef ik immer onder haar bekoring
en de wetenschap, dat zij weldra ging vertrekken, had mij met zoodanige onrust,
vervuld, dat ik, o rampzalige zwakheid, weer gegaan was..... Vanaf het tooneel had
zij ditmaal geen indruk op mij gemaakt en dat was mij een teleurstelling, want ik zou
gaarne van haar een herinnering bewaard hebben, (heb ik haar dan toch bemind?),
een laatste sensatie van weemoed en wijsgeerig verdriet. Ze heeft me die edele
impressie niet geschonken....
Als twee roode gedrochtenoogen vlammen de automobiellampen in de stille straat
en langzaam glijdt de zware machïne over het vochtige asfalt. Een kleine hand tikt
driftig op de spiegelruit en een hoog geluid bitst nijdig: ‘Stoppen. Stoppen’.
Aanstonds werpt zij het portier open, springt op straat, grijpt mij onder den arm
en zacht kirrend flonkert haar stem:
‘O, wat een geluk, wat een geluk. We scheiden als goede vrienden. Ik geef mijn
afscheidsfuif. Oesters en champie. Kom mee’.
Het is mijn noodlot. Gewillig en gelaten laat ik mij in het donkere rijtuighokje duwen
en grommend vervolgt het sierlijke monster zijn weg. Natuurlijk bedriegt zij mij weer.
Wanneer wij in haar salonnetje zitten, is er niemand en komt er niemand. Het is er
om te stikken van zwoele geuren, die uit de bloemen opstijgen, waarmee het vertrekje
opgevuld is. En zij schept mij weer een nieuw visioen. In haar Japansche kimono,
terwijl zij zich bekranst heeft met rozen, bedient zij mij als een Oostersche slavin.
Zij is een etherische statue, dat om mij henen wademt, nu eens bijna doorzichtig
als een vlam, dan weer ademkloppend en vol leven, als zij zich nestelt in mijn armen.
De wijze, waarop zij de champagne doet oversparkelen in den geslepen beker, de
buiging van den pols, de ronding van den arm, de welving van den boezem, de
wiegeling van de heupen, de gratie, waarmee haar lippen den wijn beroeren, de
Bacchantische devotie in haar gelaat, als zij mij den drank
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overreikt, het is alles van een goddelijke volmaking, waardoor elk gebaar, elke
handeling gelijk wordt aan een vluchtig kunstwerk, dat zij rijgt aan het voorgaande
tot ketenen van onstoffelijke juweelen.
Zij drinkt niet, want zij heeft al haar aandacht noodig voor de bovenmenschenlijke
taak, die zij zich gesteld heeft. Mijn loome fantasie geprikkeld door den alcohol,
spreidt de vlerken en weder wordt de waan geboren, dat zij het hoogst begeerlijk
goed is in mijn klein bestaan. Mijn hartstocht heb ik een uur geleden verachtelijk
geweten, nu vervult zij mijn denken met roode vlammen. Hoor nu, hoe haar koele
geest de dithyrambe dicht, die mijn roes mij schuldig blijft:
‘Jij zoudt het arme meisje wel willen vermeesteren nietwaar. O, ik heb je zoo innig
lief, zoo zielslief. Ik kan mij niet beheerschen en ik wilde.... ik wilde.... Als ik maar
wist, dat jij mij evenzeer liefhad als ik jou.... Neen, je zegt het maar, opdat ik mij zal
laten verbidden. Maar morgenochtend is alles voorbij.... Ik heb je liefgehad. Toen
ik nog maar een kindje was van zestien jaar, beminde ik je al tot stervens toe. Je
hebt mij niet gewild, je droomt nu ook van een ander. Neen frons niet met de
wenkbrauwen. Je wilt me wel voor éénen nacht. Ik mag me wel offeren.... wat offer
jij?’
Zij zit op mijn knie, haar naakte arm ligt om mijn hals en haar oogen staren in de
ruimte, als zag zij wondere verschieten. Ik geloof in haar oprechtheid en geroerd
sluit ik haar den mond met kussen. Maar zij onttrekt zich aan mijn liefkoozingen en
murmelt:
‘Als ik wist, als ik wist’.
Haar aarzeling is van een schroomvallige bekoring en ik glimlach:
‘Wat kan ik anders doen dan je verzekeren....!’
Maar zij fluistert:
‘Neen, ik geloof niet.... eerst als je me bewijst.... ga je met mij mee?.... naar
Algiers?.... ik heb gister het contract afgesloten....
‘Naar Algiers.... het is wat ver.... maar als ik je genoegen kan doen’.
En mijn handen omvatten luchtig haar polsen. Zij schudt het hoofd, kwijnend en
smachtend.
‘Niet spotten, ik voel het wel, je meent het niet’.
Vaag begin ik te beseffen, dat zij acteert, dat zij haar wil kunstig verbergt in een
schijn van hartstocht en romantisch verdriet; dat allengs te onwezenlijk wordt en
plots wordt het mij klaar, dat ik hier niet had moeten zitten, dat ik bedrogen ben en
ik word toornig. Mijn handen verstrammen en omsluiten de hare als een schroef.
Zij beproeft zich los te wrikken en zegt nog zoet en vleiend:
‘Niet hier.... in Algiers’.
De gansche betoovering van zoo straks is verdwenen, ik ben eenvoudig dronken
van den wijn en bruut en forsch is het mij klaar, waarom mannenspieren zooveel
sterker zijn dan die eener vrouw. Als zij niet toegeeft, zal ik haar breken.... Zij overziet
den toestand, een giftige spijt is op haar gelaat te lezen, het wit harer oogen blikkert,
de bovenlip ontbloot de blauwwitte tanden en worstelend en hijgend sist zij:
‘Laat los!’
Haar kwaadaardigheid doet mij het hart bonzen van een zwaren schrik, mijn
hartstocht valt neer, als had een bliksemstraal mij getroffen, met geveinsde
koelbloedigheid blijf ik haar aanstaren, terwijl mijn vingers nog steeds om haar
tengere polsen gekneld liggen. Dan slaakt zij een fellen schreeuw, die het huis
doorgilt tot in zijn uiterste uithoeken, mijn handen ontspannen zich, zij springt
achteruit en verdwijnt in haar slaapkamer, waarvan ik den sleutel hoor knarsen.
Meer dan tien minuten blijf ik onbeweeglijk staan, de oogen gericht op de deur,
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studiën. Schijnbaar heeft het zoo juist voogevallene geen spoor van ontroering in
mijn ziel achtergelaten. Nu ik bedenk, wat ik hier midden in den nacht in dit vertrek
te doen heb, ben ik volmaakt zeker van mijn daden. Ik open het notenhouten
miniatuurbureau en zoek er pen en papier. Dan schrijf ik den volgenden
afscheidsbrief, dien ik woordelijk heb onthouden:
Mijn Waarde,
Men zegt, dat Demosthenes van Athene de gunst verzocht van Laïs van Corinthe
en zij hem 10.000 drachmen vroeg voor de liefde van één nacht. Demosthenes,
volgens de legende, moet daarop geantwoord hebben: ‘Tot dien prijs koop ik geen
berouw’.
Ik zeg het hem na. Het ga je goed in Algiers. Adieu.
x x x.
Ik vouw het papier keurig in vieren, drink de aangebroken flesch champagne leeg
om mijn brandenden dorst te lesschen. De doode drank smaakt weeïg zoet en
haastig grijp ik naar mijn sigarenkoker om niet misselijk te worden. Ik verlaat de
kamer, daal de trap af en ga in de open deur staan. Een tijd lang leun ik tegen de
deurpost en voel mij in den lentenacht langzamerhand doodmoe worden. Er komt
een walg in mij om al het menschelijke in deze wereld en ik heb spijt, dat ik haar
nog geschreven heb. Het idee, dat ik op deze wijze nog afscheid van haar neem,
hindert mij. Na een half uur ga ik de trap weer op en betreed het bloemenvolle
vertrek. Er is niemand, doch mijn afgematte verbeelding bevolkt het met schimmen
en ijle gestalten. Een kille huiver glijdt mij langs de leden, bevend grijp ik den brief,
die nog steeds op de tafel ligt en steek hem in mijn jas. Dan draai ik het licht uit, wat
ik zoo pas verzuimd had en plotseling gekalmeerd in de duisternis ga ik rustig heen.
De snippers van mijn brief werp ik in een stille gracht.
Dezen morgen ben ik mijn woonplaats ontvlucht en de zekerheid, dat geen
vervoermiddel mij de driehonderd kilometers kan terugvoeren, vóór zij voorgoed
vertrokken is, geeft mij een gevoel van veiligheid. De eerste post bracht mij een
violet briefje, waarin zij mij schreef:
‘Vergeef mij, ik stel mijn vertrek één dag uit. Kom zoo spoedig mogelijk: ik kan zoo
niet scheiden. Duizend kussen....’
x x.
De storm, die dit verzoek in mij opwekte, was mij een waarschuwing. Ik mocht niet
gaan, ik wilde niet gaan.... Toen heb ik gedacht aan mijn jeugd en het land, waar ik
deze heb doorgebracht. Mijn zwervende ziel werd verkwikt door de herinnering aan
dien tijd van geestkracht en gezondheidsweelde. Een halven dag heb ik doorgebracht
in den express en thans lig ik aan den heuvelkling ver boven de wijdte der
gezichtskringen. Hoe heb ik begeerd dit alles terug te zien met het verklaarde oog
van mijn jongelingschap. Hoe heb ik gesmacht naar dit landschap, die zilveren
rivieren, waarin de azuur zijn eindeloosheid weerspiegelde, die doorzichtige kimlucht,
een oceaan van gouden onstoffelijkheid, die mij eens den roes heeft geschonken
der Onsterfelijken. Helaas ik ben volwassen geworden en ik heb den Steen der
Wijzen verloren. Doch ik zal hem terugvinden. Kind ben ik geweest, kameel ben ik
geworden, veranderd ben ik in een leeuw, ten laatste vervalt mij de genade weder
kind te zijn. Mijn ziel worstelt als een libel in zijn laatste chitinebekleeding. Zij wil
eruit, zij smacht naar lucht, horizon en schoonheid om als vanouds het
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onvergankelijke te aanschouwen.... O, ik ben u dankbaar, gij wonderlijke fantasie,
die mij biologeerde, gij bitterzoet vergif, dat mij bedwelmde, gij dwaallicht, dat mij
lokte in verraderlijke diepte. Gij hebt de kelders geopend van mijn ziel, nu stroomt
er de zon naar binnen, gij hebt mij doen huiveren over wat ik meedroeg als reiziger
door de
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eeuwige gewesten. Nog ben ik zwak en is mijn kracht gering (ik wensch mij niet te
bedriegen) doch de Haat verlaat mijn ziel, allengs herwin ik de vreugde, dat mijn
geloof nog niet gestorven is.
Wat heb ik gedaan! hoe heb ik mijn talenten in den grond begraven! Blind mocht
ik mij weenen en mijn schuld niet uitgedelgd hebben. En terwijl het berouw foltert
langs mijn zenuwen, zie ik het landschap breken voor mijn oogen en vlieten langs
mijn wangen de tranen.... de tranen.....

Kind-meisje
door Ellen.
Toen Else nog een poppenmoedertje was van nauw'lijks twaalf jaren, werden
onverwacht, op een huisnaaistersdag al haar jurken verlengd.
Het meisje pruttelde, sputterde tegen. 't Baatte niet. Moeder bleef onverbiddelijk
en vond haar tegenstand kinderachtig.
‘Zoo'n wurm toch, hè? God nog ereis toe!’ bemeelijdde de oude naaister
schuddebollend, toen ze het kind, dat zich als een slachtoffer het passen, met haar
tranen kampen zag.
‘Hoe kan ik nou met zoo'n lange jurk haasje-over spelen met de broers?!’ riep 't
meisje wanhopend en met mokkende lip boog ze boos zich voorover om naar het
verlengstuk op den zoom te zien, waardoor het rokje tot op haar laarsjes neerviel
en langer scheen dan het in werkelijkheid was.
‘Als je rechtop staat is je jurk niet zoo lang, kind! En voor haasje-over spelen werdt
je nu toch wel wat groot!’ troostte moeder.
‘Och wat, niks te groot! 't Ging heerlijk! Maar nou is 't natuurlijk uit, met die malle
rokkeboel! Bah! 'k wou dat ik een jongen was!’
‘Och kindje! jongens hebben weer andere....’
‘Nee’, viel 't meisje driftig haar moeder in de rede, ‘die hebben géén andere’....
Moeder's verontwaardigde blik en een waarschuwend wenken in de richting der
huisnaaister, deden haar verschrikt, midden in haar heftige repliek, ophouden.
Maar toen ze 's middags, - een vrije Woensdagmiddag - voor 't eerst zoo'n verlengde
jurk droeg en op een stoel voor den hoogen spiegel geklommen, er zich zoo van 't
hoofd tot de voeten, kritiesch bekeek, stak ze haar tong uit tegen haar spiegelbeeld.
Hè, leelijk was 't óok nog! 't Stond d'r niks!
Toen ze weer op den vloer stond, daar alleen in haar klein slaapkamertje, wist
ze geen uitweg voor haar ergernis.
Ze werd er stil van; voelend het hopelooze van haar verweer; wetend zich
machteloos.. En ze moest terugdenken aan wat moeder gezegd had bij haar heftig
verzet:
‘Een vrouw moet al vroeg, als meisje leeren dulden!’
‘D u l d e n ?! Ze wilde niet dulden. Dat vertikte ze!....
Hè, lam nou dat Loes een fietstochtje dee', nu zij pas met de zomervacantie, als
ze overging, een fiets kreeg!’.. De jongens waren naar 't football-veld en Ma bleef
zitten naaien bij de huisnaaister! Ze behoefde dus niet uit! ‘Eigenlijk maar een gelukje!
Iedereen op straat zou me uitlachen om m'n lange rok!’ dacht 't meisje, terwijl ze,
de trap naar de gang afloopend, telkens naar haar jurkje moest zien, als ze haar
voet uitstak.
Ze greep haar springtouw van den kapstok en besloot, al was 't er wel wat warm,
touwtje te gaan springen op de warande, die
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langs den geheelen achterkant van 't huis liep, zoodat ze er een lang ‘rechtuiteind’
springen kon.
Maar ze had er al gauw genoeg van. De lange rok raakte telkens in 't touw verward
en hoewel ze het niet dadelijk wilde opgeven, rustte ze even uit na de inspanning.
De houten klossen tezamen klemmend in haar handje, sloeg ze haar arm om een
warandekolom, die wel een bloemenzuil geleek, omwonden als zij was met volle
trossen paarsche glycine en bloesemende kamperfoelie.
Het meisje duwde haar gloeiend gezichtje in de koele bloesems. De vlind'rige
bladertjes streelden haar wang....
Wat roken die bloemen heerlijk en wat een verrukkelijke lucht kwam uit de
bloeiende jasmijn- en seringenstruiken in den tuin!
Een wonderlijk, pijnlijk-zoet heimwee naar ze-wist-zèlf-niet-wat.... welde op in het
meisje. Stil stond ze een poos den tuin in-te-droomen, gedachteloos, willoos.
Ze schrikte op van twee kibbelende musschen die vlak voor haar voetjes vechtend
neervdogen.
Kòm, nou nog es probeeren! Als ze maar volhield zou 't met die lange jurk tòch wel
wennen misschien.
Ze voelde opeens behoefte aan dolle sprongen, aan wild bewegen. Ze zou wel
willen vliegen! Maar weer, telkens als 't juist even beter was gegaan, sloeg 't slappe
rokje in 't springtouw. Toen gaf ze het op - moedeloos.
‘Ze zou maar wat met de poppen gaan spelen!’
Door haar sterke verbeelding had ze altijd leven in haar stomme poppen kunnen
brengen. Als echte kinderen had zij ze verzorgd en liefgehad. De harde houten
poppekoppen kon ze liefkozen met teedere vingerstreeling. Haar mollig handje
holde ze om het gladde hoofd van de bakerpop, zooals de hand van een verrukte
moeder zich rondt om het bloote bolletje van haar eerste kind.
Haar moedergebaartjes waren haar als aangeboren.
Toen ze nu echter de speelkamer binnenkwam, zag ze daar haar pop stokstijf op
een stoeltje zitten en al dadelijk trof het haar - en dat was aleens meér gebeurd den
laatsten tijd - hoe akelig strak die onbewegelijke poppe-oogen staarden.
Maar nog klampte ze zich vast aan een illusie. Ze wilde niet zien, wat ze zag.
Ze nam Pop op schoot en kleedde haar aan. Dat vond ze een prettig werkje! Maar
toen ze nu met haar wilde gaan spelen, liet haar verbeelding haar in den steek.
Telkens als zij weer een aanloopje nam met een nieuw verzinsel stuitte ze af op
haar eigen stroeve nuchterheid. Ze voelde een hopeloos onvermogen iets liefs te
zien in dit toch eens zoo innig geliefde poppekind en toch kon zij een liefde, die heel
haar kinderleven een vervulling was geweest, niet loslaten zonder bitteren
tegenstand.
Niet willende toegeven aan de wreede ontnuchtering, nam zij - zich werend tegen
een onverklaarbaren weerzin - met koppige volharding de pop in haar armen en, in
wroeging over haar gebrek aan liefde, kuste ze met overdreven teederheid, het kille
poppegezicht, vlijde dan zelf de linnen poppe-armen om haar halsje.
Zij vielen dadelijk slap terug.
‘Treiterig!’ dacht het kind. En toen beving haar een witte drift:
Wanhopend over de herhaaldelijk mislukte poging de oude liefde te doen herleven,
te behouden...., opgewonden door de haar nu als een sarring aandoende
roerloosheid van de ziellooze pop, pakte zij deze bij de beenen en sloeg haar met
den houten kop tegen den muur.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

‘Dáár, daár, stom ding!’ riep ze met tranen in haar stem en slingerde het slachtoffer
ver van zich af.
De pop met verkreukte kleertjes en ge-
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deukten schedel kwam toevallig op tafel terecht en lag daar in een verdraaide,
potsierlijke houding.
Juist kwam een van Else's broertjes de speelkamer binnen en toen hij z'n zusje
daar recht tegen den muur zag staan, de handen op den rug, het hoofd uitdagend
hoog, viel hem iets anders-dan-anders aan haar op. De lange jurk bemerkend, dacht
hij dat het dàt was! Zonder haar te willen kwetsen, maar uit louter plaagzucht ‘zoó,
jonge dáme, met je lange japon. Poeh!.... wat 'n lèf!’
Dat was te veel! ‘Lamme jongen, d..denk je, dat ik voor m'n.... plezier een.... meisje
ben’.... hakkelde Else, stotterend van boosheid; en vóór haar broertje besefte wat
ze wilde, was ze op hem toegevlogen en gaf hem een klinkende klap om z'n ooren!
Stom verbaasd over dezen onverwachthandtastelijken aanval van z'n anders zoo
zachtzinnig zusje, stond hij haar even beteuterd aan te zien.... Dan stak hij z'n hand
uit om terug te meppen. Maar bedacht zich: ‘met een meisje vecht je niet!’
Hij vergenoegde zich dus met haar hardhandig op een stoel voor de tafel neer te
duwen, draaide zich dan bruusk om en holde de gang in, tot z'n moeder roepend,
die hij daar juist hoorde aankomen: Ma, Ma, ga's in de speelkamer kijke! D'r is een
wilde kat! Ze is me al angevloge en hèt me gekrabt!’
En, krom gebogen, z'n stevige jongenshanden op z'n knieën, stond hij daar te
lachen,.... nee máár.... te stuiplachen!..
Naast de gekneusde pop, haar gloeiend gezichtje in de armen gewoeld, schreide
het meisje.....

Liedje,
door Joannes Reddingius.
De beuken weemlen voort,
een wacht van boomen,
het licht blijft ongestoord
maar stroomen.
De wind waait zachtkens aan,
een pracht van vlammen
lijkt langzaam op te gaan
om stammen.
De blaren vlammen puur,
de zacht-bruin-roode Zon wèg, het bladervuur
gevloden!
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De jonstige kinderkens van mijn streek,
door Franz de Backer.
De jonstige kinderkens van mijn streek,
Vol uitbundige lach en gebaren,
Ze zijn op den weg naar hun hutjes toe
In het toovrende schemering-naeren.
Ze gaan, in de schittrende abeelendreef
Vol met zindrend gespeel van de zonne,
Als engelenreien uit vroeger tijd
Heel omgloried met licht en met wonne.
Ze beenen, al zingende en nooit-te-moe,
Met de leute der lucht in hun longen,
Een stuksken der lachende zonne in 't oog
En den smaak van den wind op hun tongen.
- Al droomende kijkt ze de wandlaar na,
Aan hun jeugd en hun vreugde zich lavend;
De schare verkleint en vergaat op 't lest
In 't volheerlijke feest van den avond.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Henriette Roland Holst, Jean Jacques Rousseau, een beeld van zijn
leven en werken, met eenige portretten, Amsterdam, Maatschappij voor
Goede en Goedkoope Lectuur (Wereld Bibliotheek), zonder jaartal.
Van Schendel's Shakespeare, Coenen's Dickens, Henriette Roland Holst's Rousseau
- gelukkig, wij schijnen een tijd ingegaan te zijn, waarin de hollandsche
werkzaamheid, zich niet langer tevreden stellend met een, min of meer dilettantisch,
zoogenaamd ‘beoefenen’ der buitenlandsche litteratuur, ernstig tracht het geestelijk
goed dier litteratuur in diepste wezen te benaderen, te begrijpen en met het eigene
te vermengen. De groot-subjectieve kritiek heeft haar intrede gedaan in onze
litteratuur, d.w.z. de kritiek, die, niet enkel beoogend de litteraire verschijnselen, als
die der z.g. redelooze natuur, te beschrijven en uit zichzelven te verklaren, te
beoordeelen naar hun eigen aard en maatstaf - zooals het werk der, altijd noodig
blijvende, objectieve kritiek bedoelt - die verschijnselen tevens toetst aan eigen
levens- en wereldbeschouwing, eigen idealen, om zoodoende te geraken tot de,
natuurlijk volkomen subjectief blijvende, bepaling hunner algemeene waarde in het
wereldgebeuren. Een objectieve waardebepaling, die immers alleen uit zou kunnen
gaan van de onderstelling eener feitelijke, bewijsbare waarde, - d.i. dus van de
absurditeit: abstract = concreet, - bestaat natuurlijk niet. De z.g. objectieve kritiek wij weten nu wel dat zij, door menschen beoefend, nooit geheel tot verwezenlijking
komen kan, maar altijd zondigt, zoowel door onder haar bedoeling te blijven als
door deze te overschrijden - de z.g. objectieve kritiek kan het in fijnheid van
beschrijven, typeeren, karakteriseeren, tot kleine wonderen brengen, maar is
overigens gedwongen de verschijnselen ongeordend naast elkaar te laten staan.
Zij is de kritiek bij uitnemendheid, ja de eenige bruikbare en ‘rechtvaardige’, toegepast
op het nooit nog volkomen zichtbare, laat staan overzichtbare, werk van tijdgenooten.
Naast haar bestaat de klein-subjectieve, hartstochtelijk individueele of partij-kritiek,
die volkomen eerlijk en dus volkomen respectabel zijn kan, en nochtans als kritiek,
d.w.z. voor de kennis van het bekritiseerde object volkomen waardeloos. Blijven
over haar waarde voor de kennis van den criticus zelven, verschillend naar mate
van diens belangrijkheid, en haar, misschien soms grootste, waarde, als litteratuur,
verschillend naar mate van het talent waarmee zij werd geschreven. Doch tevens
bestaat dan, naast de z.g. objectieve, de kritiek, die ik voorstelde de groot-subjectieve
te noemen, een vorm in de nederlandsche letteren totnogtoe weinig of niet
voorkomend, maar bij de krachtiger levende volkeren die het onze omringen al
gedurende de geheele negentiende eeuw veelvuldig en glorieuselijk toegepast (men
denke aan Emerson, Carlyle, Nietzsche, Tolstoï).
Deze groot-subjectieve kritiek nu echter - ik zei het eigenlijk al - behoort zich m.i.
te bepalen tot de beschrijving en beoordeeling van figuren, die, zoo dan natuurlijk
geen daadwerkelijk vaststaande, mathematisch meetbare, plaats en rang in haar
geschiedenis, toch in de schátting der beschaafde menschheid een onomstootelijke
belangrijkheid en zekere vastheid van als 't ware symbolieke beteekenis verkregen
hebben. Dickens was er nog amper oud genoeg voor, maar zijn scherp gemarkeerde
en over de geheele wereld bekende eigenaardigheid, het feit dat men b.v. overal
weet wat een Micawber, een Pickwick, een Quilp, wat in
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het algemeen een Dickens-type beduidt, herstelt dat gebrek grootendeels,
1)
Shakespeare en Rousseau schijnen wel geheel-en-al rijp voor deze soort kritiek .
Hunne namen - ik meen nu niet hun roem; dit is een altijd vaag begrip en van minder
beteekenis, maar het complex van voorstellingen en gedachten door hun namen
opgeroepen - ze kunnen niet meer geschaad worden, zelfs door den meest
toomloozen smaad of de meest smakelooze bewierooking. Zelfs Tolstoï's fanatieke
verguizing is langs Shakespeare's enkels heengedampt en in het ijle verdwenen.
Wie zegt zon of maan, wie zegt Plato, Napoleon, Rembrandt, Shakespeare, wekt
bij zijn hoorders voorstellingen, die natuurlijk wel allemaal onderling verschillen,
maar toch bij ieder beschaafd individu zekere grootschheid en zekere representatie
van denkbeelden gemeen zullen hebben.
Coenen, toen hij over Dickens schreef, bereikte m.i. - ik heb destijds mijn
argumenten voor de bewering aangevoerd - het ideaal dezer groot-subjectieve
litteraire kritiek niet. Idealen, zal men zeggen, zijn er dan ook voor, om niet bereikt
te worden. Maar er was nog iets anders wat hij niet bereikte, en dat is de groote
toon en stijl, waarin eigenlijk - mevrouw Holst heeft er mij opnieuw van overtuigd essays als deze alleen geschreven mogen worden. Die toon en die stijl kunnen
enkel door gedragenheid ontstaan, en deze gedragenheid enkel door de liefde. Of
door den haat misschien; liefde en haat zijn, artistiek gesproken, dikwijls
evenwaardig; het is dé felle belangstelling waar het op aankomt, die het gemoed
vervult en de groote welsprekendheid voortbrengt. Bij Coenen nu bestond voor
Dickens noch haat noch warme liefde; slechts een zeer curieus verschijnsel scheen
de groote engelsche romancier voor zijn laten hollandschen naneef te zijn; de innige
menschelijke teederheid, die, met puur-geestelijke bewondering, het eenige lyrische
element is waarover Frans Coenen beschikt, bleek niet voldoende om hem op te
voeren tot de welsprekendheid door mij bedoeld. Niet, natuurlijk, dat deze geheel
ontbreken zou. Maar naast verscheidene in warmte geschreven beschouwingen of
verhalen, bevatte Coenens boekje er te vele koel-geestige, vitterig-satyrieke of
minzaam-beschermende, die.... niet altijd goed waren uittestaan. Coenen schijnt in
het algemeen niet d e m a n voor deze groot-subjectieve kritiek. Ik weet niet of hij,
voor welke litteraire figuur dan ook, een gevoel zou kunnen vasthouden dat hem
tot langdurige welsprekendheid in staat stellen zou. Onze aller-geestigste criticus
en essayist is nog zoozeer een leerling der litteraire meesters, die, met de
objectiviteit, ook de sceptiek van het realisme in de kritiek hebben ingevoerd, hij is
tevens, wat men zoo noemt, ‘filosofisch’ aangelegd, altijd overtuigd, dat niets zoo
zeer waar is of ook voor het tegendeel valt veel te zeggen, al te zeer gewend
misschien, leukweg met de linkerhand terug te nemen, wat hij in een moment van
gulle warmte - door hemzelf waarschijnlijk voor overgevoeligheid gehouden - met
de rechter had gegeven.
Van Schender's Shakespeare - dat genottelijke boekje - bezit misschien nog
minder elementen van de groot-subjectieve kritiek, omdat wat hij geeft wel groot en
wel subjectief is, maar zoo weinig kritiek. Hij deed zijn werk op zijn wijze, dat is op
de wijze van het ontroerde verhaal. Zijn voorstelling van Shakespeare's persoon en
wezen komt ons uit zijn boekje zeer duidelijk tegemoet, maar als karakteristiek en
verklaring van Shakespeare's litteraire productie is zijn werkje onvoldoende. Te
mager, te ijl, en te liefelijk-vaag. Zeer suggestief, maar telkens ophoudend, wanneer
men, in ademlooze aandacht, verwachtte dat het nu eerst goed beginnen zou, dat
een slip van het gordijn zou worden opgelicht. Hier is zeker de ge1)

Onze Adriaan van Noordt niet. Vandaar misschien dat Dirk Coster's hoogst lezenswaardige
essay over dezen jonggestorvene in De Gids van Jan.-Maart nog niet tot die welbezonken
klaarte komen kon, die de beste eigenschap pleegt te zijn van het beste werk in dit genre.
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dragenheid, en wel die van de liefde, maar de zacht-rustige stijl, de toon vol weemoed
en poëzie er door ontstaan, zijn niet die van de kritische essay, maar van de
teeder-romantische novelle.
Dat ik dit alles nu duidelijk zie en er toe gekomen ben mijn (zeer subjectieve)
voorstelling dezer dingen hier uiting te geven, mevrouw Roland Holsts boekje over
Rousseau heeft er 't zijne toe bijgebracht. Ook dit boekje is natuurlijk niet volmaakt,
maar het lijkt toch wel verreweg het beste van de drie; het is wel geheel en al
geschreven in den toon en stijl voor dat soort werk vereischt, het bezit die groote
welsprekendheid, uit een onuitputtelijke vereering en een durende gemoedswarmte
aangedragen als het stuwende gewolkte op een hemelveld. Déze mildheid schaamt
zich nooit over zich zelve en is niet bang haar mond voorbij te praten. Daarvoor is
het gevoel te vast, de geestdrift van een te gedegen soort. Rustig en vol stroomen
de volzinnen aan, om nu en dan te versnellen, tot een soms onstuimige vaart, tot
een van die schitterende ‘élans’ die, naar mijn zeer bescheiden meening, ook van
mevrouw Holsts' gedichten de grootste schoonheid zijn.
Wat mij zeggen doet, dat ook mevrouw Roland Holst de volmaaktheid in het genre
o

niet bereikte, is gebaseerd op deze twee opmerkingen: 1 , dat deze schrijfster, bij
de volkomen gerechtigde, ja in haar lijn noodzakelijke, toetsing van Rousseau's
idealen aan haar eigene, die de socialistische zijn, wel eens te veel in den
propaganda-toon vervalt, hetgeen een tijdelijke daling in geesteshoogte beduidt,
o

en 2 , dat zij in haar gloed voor het menschelijk essentieele van haar verhaal den
vorm nu en dan wat verwaarloost, hetgeen wijst op een tijdelijke daling van het
litterair bewustzijn en der schoonheidsbehoefte. Beide zwakheden zijn natuurlijk
zeer gemakkelijk te verklaren, ware het maar alleen uit de vermoeienis, die bij een
geestelijken arbeid, zoo lang en gespannen als deze, noodzakelijk nu en dan intreden
moest. Maar het zijn niettemin zwakheden. De propagandistische gedeelten, met
hoeveel diepe overtuiging ook geschreven, deden in mevrouw Holsts boekje enkele
vale plekken ontstaan; wat haar taal betreft, het zijn nog altijd de wat al te snel
gegrepen, niet volkomen zuivere, of elkaar te vlug verdringende beelden, waarmede
vooral deze prachtig-welsprekende dichteres nu en dan zondigt, het is mede
somwijlen een zekere nonchalante huiselijkheid van tournure (het gebruik b.v. van
uitdrukkingen als: de man waarmee). Dat men zich eenvoudig bespottelijk maken
zou door veel ‘drukte’ over zulke kleinigheden, spreekt van zelf, maar aan den
anderen kant, het lijkt wel zaak, de teugels der litteraire eischen strak aan te halen,
juist daar waar groote geestdrift en óverstroomende menschelijkheid zekere
minachting voor die eischen zoo begrijpelijk en vergeeflijk doen zijn.
Ziehier dan, in onze taal, een critisch-biograrische essay, waarin een hooge en
edele persoonlijkheid zich geheel geeft, en die daardoor, ver uitgaande boven
wetenschappelijke, litterair-historische beteekenis, is geworden tot een heerlijk stuk
hollandsche litteratuur. Het spreekt wel van zelf dat wij uit mevrouw Holsts boekje
over Rousseau een waarschijnlijk juister en stellig kompleeter voorstelling krijgen
van het wezen dezer schrijfster dan van dat des beschrevenen - maar wat zou dat?
Is dat ook niet wat wij lezers, in ons diepste innerlijk, als het liefste verlangen? Is
gloed, is poëzie, is schoonheid niet van oneindig meer waarde voor ons dan
vermeerdering van kennis? Intusschen verzeker ik u, dat het zeer bizonder de moeite
waard is mevrouw Holsts voorstelling van Rousseau's wezen en werk zoo intiem te
leeren kennen; men kan wel als zeker aannemen dat nog zelden waardevoller
bijdrage tot onze kennis van den grooten Jean Jacques is geleverd dan deze bij
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uitstek indringende, liefdevol begrijpende! Maar nog eens: wát is ons het meeste
waard,
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wat blijft ons het diepst en het langst bij uit een boek - welk dan ook? Wanneer wij
een alinea lezen als deze (van bl. 21) ‘Maar zijn gemoed miste die soort veerkracht,
en dit kon niet anders zijn dan de gave, met de herinnering de aandoening weer
wakker te roepen. Wie haar bezitten dragen zwaar aan het leven, en hun verdriet
gaat niet voorbij’ - als wij zoo iets lezen en, ontroerd, even stakend onze lezing,
namijmeren over wat ons daar zoo recht-op-den-man-af werd gezegd, en dat op
zoo sterk bewogen toon van diepen ernst en wijd meegevoel, denken wij ook dan
wel allereerst aan Rousseau, en is het zijn naam die, met de herinnering aan dit
levensmoment verbonden, in ons hangen blijft?
Er zijn vele zulke plaatsen in dit boekje. Zinnetjes die u in uw argloosheid
overvallen kunnen en u het verder lezen soms minuten lang onmogelijk maken.
Zinnetjes als dit (bl. 80): ‘Plannenmaken is altijd bekoorlijk, als men verdriet heeft
vooral’, stukjes zin als dit (bl. 95): ‘Zijn meegevoel met de armen en verdrukten, met
de eenvoudige harten die de groote oude waarheden wisten en in praktijk brachten
waardoor de wereld leeft: arbeid, trouw, wederzijdsch hulpbetoon’.
En dan die prachtig-fijn begrepen definities van gevoelsnuancen, getuigend, zeer
zeker, van een aandachtsvol zich overbuigen over de menschenziel die te beschrijven
was, maar toch stellig niet minder van eigen heerlijk-begrepen levensondervinding
en van liefde-gewijde menschenkennis, zooals (bl. 33):
‘In zijn berinnering bleef de liefde van zijn jeugd, die van nu af aan wast in zijn
hart en een tijdlang alles opeet, voortleven, niet als passie, onrust van begeeren,
maar als teedere aanhankelijkheid, zachte overgave, volheid van rust en vertrouwen.
Zijn liefde voor Mme de Warens was een dier grensgevoelens waarin al wat
menschelijke affektie teeders heeft, zich vermengt. En zulk een liefde te gevoelen
zonk in hem als de hoogste gelukzaligheid. Wie slechts de hartstocht der liefde kent,
heeft hij getuigd in de “Bekentenissen”, kent niet de zachtste zachtheid des levens.
“Ik ken een zachter gevoel, minder onstuimig misschien, maar duizendmaal heerlijker,
dat somtijds wèl, somtijds nièt samengaat met liefde-hartstocht. Enkele vriendschap
is dit gevoel niet, het is teederder; ik kan mij niet denken dat 't zou bestaan voor
een wezen van hetzelfde geslacht. Want zoo iemand een goed vriend is, ben ik dat
en toch heb ik voor wien ook mijner vrienden nimmer dit gevoeld”.
Het zoete schemergevoel tusschen vriendschap en liefde, dat 't hart niet doet
zich verteren in verlangen, maar zacht en welig uitzetten als een vrucht in zomertijd,
was 't sterkste element, 't wezenlijke in de liefde van Rousseau voor Mme de Warens.
Dit gevoel deed hem groeien’.
Tot de schoonste bladzijden in mevrouw Holsts Rousseau behooren ongetwijfeld
die welke geheel zijn gewijd aan de bescheiden figuur van Thérèse le Vasseur,
Jean Jacques' vrouw. Vondel, in zijn bekende rei over de ‘opregte trouw’ heeft
misschien iets schooners, niet iets weldadigers gemaakt. Ik wil er hier iets uit
overschrijven en geloof mijn bespreking daarmede gevoegelijk te kunnen eindigen
(bl. 83).
‘Men behoeft geen apologie te schrijven van Thérèse. Het zal wel waar zijn, dat
zij geborneerd was van geest, babbelachtig en jaloersch (als de meeste geborneerde
vrouwen) en het soms niet nauw nam met de waarheid. Dat er een periode van hun
samenleven is geweest waarin haar affektie voor Rousseau verkoeld was weten
wij door hem zelf: dergelijke tijden van vervreemding in een huwelijksleven van
vierendertig-jaar en dat met een man als Rousseau, zoo moeilijk om mee om te
gaan, vaak zoo ongelijk van humeur, zoo veeleischend en bedorven, zijn allerminst
verwonderlijk. Dat zij kort voor 't eind van zijn leven, als oude vrouw al, een gril
gehad zou hebben voor een stalknecht moge
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min smakelijk zijn: rekent men haar dit aan als een onvergeeflijke trouwbreuk, dan
moet men dit Rousseau zijn gloeiende hartstocht voor Mme d'Houdetot ook doen.
Maar daaraan denkt niemand.
Tegenover de fouten en tekortkomingen van Thérèse staat 't volgende: staat, ten
eerste, de getuigenis van Rousseau zelf. Niet eenmaal, maar vele malen heeft hij
uitgesproken, in de “Confessions” en in zijn brieven, dat zij zijn troost en zijn geluk
geweest is, “de eenige werkelijke troost die de hemel hem toezond in zijn ellende,
en die zijn lot dragelijk heeft gemaakt”. Niet enkel haar “engelachtig hart” bleef hem
bekoren, haar “zuivere uitmuntende aard, die geen boosheid kende”, hem aantrekken
- maar ook haar natuurlijk verstand gaf hem dikwijls steun in moeilijke
omstandigheden en haar raad in praktische aangelegenheden bleek altijd goed.
En naast het getuigenis van Rousseau staat dat der feiten. Vanaf hun eerste
samenwonen in het dakkamertje van de rue de Grenelle, waar zij van '47 tot '56
verblijf hielden, gelukkig als twee tortels, arm en tevreden met hun eenvoudig
huishoudentje, - al werd dat geluk en die vrede dikwijls gestoord door de
intrigeerende, bemoeialachtige schoonmoeder en de onverzadelijk-hebzuchtige
familie van Thérèse, heel een sleep van broers, tantes, nichtjes en neven als een
troep haaien, tuk op buit, haar nazettend; - tot aan de laatste moeilijke weken in het
kasteel Ermenonville waar de dood hem van waan en wantrouwen verloste, trok zij
overal met hem mee. Zij was de ijverige zorgvuldige huishoudster, die de materiëele
basis van zijn bestaan verzorgde, het zijn vrienden behagelijk maakte, ze ontving
met een eenvoudig, maar goed-toebereid maal, gelijk hij 't liefst had. Zij was de
trouwe verpleegster wier zorg hij vaak geen dag kon missen, wanneer de aanvallen
van zijn kwaal, die 's winters placht te verergeren, hem maanden lang tot een invalide
maakte. Zij was de gezellin die hem in trouwe aanhankelijkheid bijstond in die jaren,
dat het verraad van vrienden, de geniepige aanvallen van Voltaire, de vervolgingen
der regeeringen, de ophitserijen der zwitsersche protestantsche geestelijkheid zijn
licht-kwetsbaar gemoed bedroefden en verwarden. Was dit liefde of niet? En was
die liefde goed voor hem of niet?
Eén deel van zijn leven lag buiten haar sfeer: zijn denkleven, zijn geestelijke
werkzaamheid. Zeker, hun verhouding zou kompleeter en inniger geweest zijn, zoo
zij elkaar in alle sfeeren geraakt hadden. Maar de zijde van zijn wezen, die buiten
het hare omging, was voor zijn geluk niet de meest essentiëele. Voelen ging hem
vóór denken - zijn denken stond immers geheel op gevoelsbasis - liefhebben vóór
begrijpen. En daarbij, in die sfeer was hij nimmer eenzaam. Er waren mannen,
hoog-begaafden, onder de besten van hun tijd, er waren ook vrouwen genoeg die
hem in de gedachte-sfeer volgen konden, die hem om zijn gaven, om zijn
dichterschap aanbaden; er was maar één Thérèse, die zijn persoon in al haar
onvolkomenheden en gebrekkigheden met zorgende, dienende liefde omgaf. Voor
die andere vrouwen was aanbidding gemakkelijk, gelijk elk gevoel, niet beproefd in
den smeltkroes van het dagelijksch leven; zij luchtten in geëxalteerde brieven aan
den grooten schrijver hun dankbaarheid, dat hij hun verdorrende harten tot nieuwen
bloei had gewekt. Dat was niet moeilijk. Voor Thérèse bleef dit zware, moeilijke: 't
samenleven met den neurastenicus die Rousseau was, den ontwrichte, die hij meer
en meer werd; 't verzorgen van den in-zijn-werk-verdiepte, die soms maanden lang
nauwelijks een woord tot haar sprak.’
Verderop haalt mevrouw Holst een briefje van Thérèse aan ten bewijze der ‘milde
overgave’ van dit ‘liefhebbende hart’.
Voelt ge niet, lezer, hoe ook deze, haar eigen, schoone bladzijden geschreven
zijn met de ‘milde overgave van een liefhebbend hart’ - een groot en nobel hart?
H.R.
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NIEUWE WATERWEG (HOEK VAN HOLLAND).

Dirk Nijland bij Unger en Van Mens.
Groote oost-indische-inktteekeningen van de noorder- en de zuiderpier
aan den hoek van holland.
Ik herinner mij van Dirk Nijland een schilderijtje, heel klein, maar het beste van de
geheele, toen gehouden expositie, voorstellende een paal, niets dan een paal, zuiver
en krachtig daar staand in de ruimte, alleen in het alom zijnde licht, boven het
wiegende, kringelende water. En ook herinner ik mij een wandeling met dezen
schilder door een heerlijk Geldersch bosch, toen, bij een diepe ingraving voor een
spoorlijn gekomen, waar beneden in het zevende licht tot ver weg de lange
telegraafpalen stonden in perspectivische rhythmiek, hij enthousiast uitriep: ‘Dat
moet ik eens schilderen!’
Sedert deze beide herinneringen, kan ik mij geen echte Nijland, hetzij schilderij
of teekening, voorstellen zonder een paal. Een

DE OUDE DAM (ZUIDERHOOFD)

stevige, krachtige paal is het karakteristieke van zijn kunst.
En ik geloof, dat daarom deze teekeningen van uren ver in zee uitloopende pieren,
die omringd zijn door honderden en honderden palen, zoo bijzonder mooi, zoo
krachtig en echt ons aandoen, wijl deze pieren de waarde, de schoonheid doen zien
van den paal. Wijl hier de palen, in lange rijen tot stevige wallen geslagen en, los
door elkaar, door de tijden tot grillige groepeering geworden, zooals nergens elders
beter, staan in de volle pracht van kleur- en vormen g e d a c h t e -schoon. Schoon,
door hun stoer, bonkig, massief lichaam, met krachtig typeerende lijn; onwrikbaar
vast daar staand, in tegenstelling met het niets dan een spel van bewegingslijnen
lijkende water. Schoon, door hun heerlijk diep zwart en altijd frisch, sterk groen, die
kleuren van teer en van zeegewas; donker staand in het licht van het zeevlak, in
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het roomige wit van het bruisende schuim. Staande daar als door alle tijden. Waar
de zon niet
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boven opgaat dan brekende door een al-wijden nevel; waar zij des daags haar
kracht over loslaat, mateloos brandend, schoon telkens verzwakt door de stortbaden
van den vloed. Waar het avondrood om gloort, het nachtelijk duister over huivert,
en de maan haar geheimzinnig zilver op uitgiet.
Als eeuwig staan ze, die machtige palen, trotseerend den woesten brandingsslag,
overkuifd door het bruisende schuim der golven, die hun nooit eindigend spel met
hen spelen, er op en er om en er over beukend, klotsend en draaiend in warlende
wendingen, altijd maar door.

WINTER BIJ ROTTERDAM. NAAR DE SCHILDERIJ VAN H.J. WEIJNS.

Nergens is de paal schooner, rijker, machtiger voorwerp dan hier.
Ik geloof, dat voor dezen schilder geen dankbaarder terrein, meer in
overeenstemming met zijn aard en wezen te vinden ware.
Zijn voorliefde voor het werken met Oost-Indischen inkt, om zich uit te drukken
in wit en zwart, sluit ook bijzonder hierbij aan, wijl het hoofdkarakter van het
kleurschoon dezer pieren juist is de tegenstelling van donker tegen licht. Ook komt
het karakter dier ruwe houten palen overeen met Nijland's werkwijze, met het stugge
van zijn streek met den borstel en van zijn teekening met het vaste en harde, in inkt
gedoopte houtje.
Stug is de werkwijze, stug wil hij haar. Doch tevens heeft hij een decoratieve
opvatting van de dingen; van een oude schoen maakte hij een decoratieve teekening;
en hierdoor juist komt er een evenwicht, dat het werk kalmkrachtig doet spreken.
Het stugge zou zonder den decoratieven kant niet belangrijk zijn; en het decoratieve
met meer handigheid en souplesse in de streek, in chic of slapte ontaarden.
Verder is er in al zijn schilderwerk een streven naar licht en nergens is licht immers
glorieuser dan aan de volle zee.
Het decoratieve is een hoofdelement in Nijlands werk. Zijn manier om een
voorgrond op te vatten; om de boven water uitstekende stompjes paal op zijn papier
te plaatsen; om de draaiingen en wendingen, de golfslagen van het water uit te
drukken; zijn zeer smaakvol aanwenden van de eene of andere kleur, hier of daar
als ondertoon; zijn werken met een zwarte sproeiing over de geheele teekening;
het is alles decoratief. In al deze dingen heeft hij veel overeenkomst met de
Japanners; ook in den eenvoud van zijn opvatting.
Nijland is niet, wat men noemt academisch onderlegd. Dit bemerkt men aan zijn
scheepsrompen, die niet altijd zuiver van lijnenperspectief zijn, niet plastisch. Ook
aan zijn gemis van toonverhouding. Zijn zwart op 't verstwijkende plan is van de
zelfde kracht als op den voorgrond. Zijn kunst is veel meer een resultaat van
nauwkeurig waarnemen en opmerken, van taai volharden, dan van knapheid of
aangeboren begaafdheid.
A.O.
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H.J. Weijns.
H.J. Weijns, Zwollenaar van geboorte (uit 1864), die sedert 1892 aan de H.B.S. te
Rotterdam verbonden is, welke hem, althans tegenwoordig, voldoende vrijen tijd
voor studie laat, exposeert elk jaar nieuw
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werk, meest landschappen uit de omstreken van Rotterdam en van de plaatsen
waar hij zijn zomervacanties doorbrengt.
Zijn voornaamste opleiding genoot hij van den heer Huibers en van dit onderricht
nam hij het goede aan. Hij onderging den invloed van den knappen teekenaar die
Huibers in zijn goeden tijd ongetwijfeld was, en wist zich vrij te houden van wat er
gemaniëreerd en onzuiver in zijn schildering was. Want het is juist de eenvoud en
de zuiverheid die, naast het degelijke, de hoofdeigenschap van het werk van Weijns
uitmaakt.
In zijn eigen woning, waar de schilder ditmaal tentoonstelde, vielen de goede
eigenschappen aanstonds in het oog. Tegen dofblauw behang, boven Perzische
tapijtjes gehangen, bij een mooi licht, dat niet streek langs de wanden, zooalsvaak
in expositiezalen van kunstkoopers het geval is, waardoor het werk vermoord wordt;
maar bij licht waarvan de stralen met e e n h o e k het muurvlak raakten, zoodat
alles in het doek tot zijn recht kwam, kreeg men een zuiveren kijk op het werk.
Bij voorkeur maakt Weijns typische oude huizen, tuinmanswoningen van groote
buitens, boerderijen met zware rieten daken, landhuizen of hofjes, waar een
stemming van rust om is, waar alles altijd schijnt te slapen.

LANDHUISJE BIJ ROTTERDAM. NAAR DE SCHILDERIJ VAN H.J. WEIJNS.

Huizen, die in het oog vallen, die schoon zijn, door de typische verdeeling in den
gevel van deur en ramen, door de kleur, de stemming en door massiviteit. Huizen,
omringd door zware oude hoornen, welker stammen daar staan zoolang men zich
kan heugen; boomen, waarin een rust ligt en een waardigheid, waarvan het zware
loover aan den gevel toon en stemming geeft. Huizen en hoornen, die donker staan
tegen ver lichtend verschiet of wit besneeuwde vlakte, of die ook soms zelf belicht
zijn met dansende zonnevlekken op de deftig witte muren en op het stille groene
gras of den met herfstbladen bedekten bodem. Of ook wel huizen, meest boerderijen,
van den achterkant gezien, omringd door koolveldjes en bloeiende planten, waar
de vroege morgenzon speelt in het gewas, waar de koolblaren rood of paars en
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frisch groen zijn, met die aardige draaiende werking in het blad, en waar een oud
vrouwtje soms te plukken loopt.
Hoewel Weijns ook bloemen, binnenhuizen, vaartjes, havens en portretten
schilderde, zijn toch deze dingen zijn beste werk.
Zijn schildering is frisch, eenvoudig, ongekunsteld, zijn toon is zuiver, zijn kleur
gevoelig, zijn teekening solide. Wat hij schoon vindt, schildert hij spontaan onder
de direkte impressie van buiten.
A.O.
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Tentoonstelling Stedelijk Museum te Amsterdam.
In het Stedelijk Museum te Amsterdam exposeerden deze maand Mevrouw C.C.J.
van Trigt Hoevenaar, en de heeren M.P. Reus en J.J. Doeser.
Een zelfs maar betrekkelijke éénheid is deze tentoonstelling niet. M.P. Reus is
een schilder met soliede ‘ambachtelijke’ kwaliteiten, mevrouw Van Trigt een
begaafde, soms schitterende dillettante, J.J. Doeser...
De heer Doeser is ook een dillettant maar ook hij heeft, dit geloof ik nog steeds,
eenig talent. In de eerste plaats echter mist hij alles wat op smaak gelijkt, en dan is
zijn aanleg nog van een zeer onzuiver, ja eenigszins verdacht gehalte. Toen ik
verleden jaar in ‘De Wereld’ over zijn eerste expositie met eenige waardeering
schreef, heb ik nadrukkelijk het voorbehoud gemaakt, dat dit werk iets worden kon
als de schilder zelf maar begreep waarin hij te kort kwam. Het waren toen schetsen
en krabbels, naar idioten, waanzinnigen en andere trieste en geslagen schepselen,
en er was - leek mij - in deze benauwde en zeer schamele, (behalve opmerkelijk
schutterige) teekening iets van een bezield meevoelen; het pijnlijke in de kleuren
zelfs scheen door het onderwerp gewettigd, de leelijkheid van dit alles had een
zekere houding, was expressief. Nu heeft de heer Doeser echter sedert dien wel
precies het omgekeerde gedaan van wat hij had moeten doen, hij heeft gedacht dat
hij er was, dat hij het kon, en is al maar meer gaan maken, heele

OOST-INDISCHE-INKTTEEKENING VAN M.P. REUS.

schilderijen, en die gaan inlijsten en exposeeren; hij heeft de moeilijkste en subtielste
dingen bestaan, is in verschillende genres uitgekomen, en heeft, in minder woorden
gezegd, gedaan niet als een kunstenaar die naar volmaking streeft, maar als een
behaagziek dillettant, wien kleine en denkbeeldige triomfen genoeg zijn. Hij heeft
zich geworpen op motieven door Korain, Steinlen, Ibels, Isaac Israëls, Kees van
Dongen, en wie al niet met oneindig veel meer kunnen en begaafdheid eigenlijk
vrijwel uitgeput, heeft blijkbaar wel een snufje genomen van de psychologische
problemen en artistieke bekoringen van het rosse leven, doch meent belangrijk te
zijn door elke vluchtige motie, elk begin van begrip, op zijn slordige, stumperige en
knarsend-leelijke manier uit te beelden. Soms is er een begin van iets oorspronkelijks
in den opzet, soms een vaag bewijsje van karakteristiek in de uitvoering, maar alles
is zoo slap, zoo onverantwoord en zoo smakeloos, dat het waarlijk een verdere
bespreking niet verdient.
Mevrouw van Trigt Hoevenaar heeft veel te veel geexposeerd en zich zelf daardoor
kwaad gedaan, want het genoegen dat in het eerst haar temperament en begaafdheid
ons geven, wijkt meermalen voor ergernis, gewekt door haar gemis aan zelfcritiek,
haar gewetenloos laisser-aller. Menig landschap vertoont echter, als men dan weer
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alles samenneemt en de balans opmaakt, zeer eigen en fijne coloristische kwaliteiten,
van de impulsieve, ongebonden soort; in een deel van het beeldhouwwerk vindt
men een
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mate van leven, die weldadig aandoet en enkele geschilderde portretkoppen en
halve figuren zijn, behalve ook al coloristisch fraai, van een driest-zwierig élan,
waarom men het moet betreuren, dat deze brillante gaven niet meer beheerscht
werden. Is deze dame - men zou het aan eenig werk zeggen - aan het modern doen,
dan heeft zij daartoe een liefhebberigen, geen serieuzen weg gekozen; het is slechts
door de vormkennis heen en boven het aandachtige uit, dat men tot een synthetische
aanduiding kan komen, Het is curieus werk, van iemand, die begaafd is, maar zeer
veel wil overslaan.
De heer M.P. Reus is een echt schilder van de bonkige, niet bij uitnemendheid
beschaafde soort, bij wien de weldoortimmerde opzet neiging toont tot stoere
grootscheepschheid. Men waardeert zijn groven maar eerlijk naar den vorm
zoekenden aanzet naast zooveel laatdunkend mooi- of gewichtig doen, en gevoelt
een zekere achting voor het werkmanschap dat zich geeft zooals het is, in die rauw
maar gezond neergehouwen landschappen en koppen. Het is waar dat de schilder
het nergens tot verfijning, tot verrijking brengt, en er is voorzeker een tijd geweest,
waarin ditzelfde alom schooner en met dieper gevoel gemaakt werd. In dezen tijd
evenwel - en vooral naast Doeser's quasi-diepzinnige modder - hier ontmoet men
dergelijke naieve uitingen van zelfgenoegzaam maar trouwhartig schilderschap,
met een erkenning die niet zonder weemoed is.
Want geheel in den haak is het niet, dat resultaten als Reus verkrijgt, ons
eenigszins uit den tijd lijken. Er is toch elementaire kracht in deze karakteristieke
schildersuitingen, iets om op voort te bouwen, maar de toekomst hebben ze niet in
zich gehad. In 't generaal niet, en bij hem zeker niet. Moesten wij niet nochtans
zulke krachten, al zijn ze minder bruikbaar, om zich zelfs wil eeren?
C.V.

De artistieke etalage.
Gaat ge wel eens uit ‘winkelen’, lezeres of lezer?
Ik bedoel niet in groote haast naar een winkel om iets te koopen dat ge noodig
hebt, maar, laat ons het eerlijk zeggen, ‘slenteren’ door de winkelstraten om te zien
wat er alzoo voor nieuws wordt aangeboden, en hoe, op welke wijze, men U die
nieuwigheden toont.
Ik hoop van wel, omdat eenige verpoozing na dagelijksche ingespannen arbeid
wel goed is voor een mensch, en... omdat ook uit een winkel-etalage de schoonheid
tot u kan komen.
De schoonheid in een etalage? vraagt ge; maar de winkelier beoogt immers heel
wat anders, de verkoopbaarheid van zijn artikel staat bij hem toch op den voorgrond;
de reclame, om zaken, te doen? Zeer zeker, maar langzamerhand dringt het tot den
winkelier door dat reclame niet leelijk behoeft te zijn, dat niet alleen het schrille, het
zonderlinge, het noch-nicht-da-gewesene de aandacht trekt, maar ook het goede
en schoone.
In de aanplakbilletten hebben wij dat meermalen gezien, in de advertentiën gaat
men de schoonheid betrachten, en thans ook in de winkel-etalages. Nog wel slechts
hier en daar, maar het streven is merkbaar, en dat zal zich krachtiger uiten, naarmate
de winkelier zal gaan inzien, dat hij met een smaakvolle etalage iets b e r e i k t . Het
kost hem meer moeite, meer overleg, meer tijd, meer geld, en vergt eigenlijk een
andere opleiding (want hoe weinig winkelbedienden worden er betrekkelijk in
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aesthetische richting geschoold), maar dat alles wordt ongetwijfeld beloond met de
belangstelling van het publiek.
Er zullen onverschilligen langs de winkelkast loopen, er zullen menschen zijn die
meer aangetrokken worden door een zonderling denkbeeld (adverteerders probeeren
ook meermalen daardoor de aandacht te trekken), maar er zullen er toch ook, en
zeker niet de minsten, overblijven, die door de rust, de
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harmonie, de aangename kleur, de groepeering bekoord worden.
Hierin ligt dan ook eigenlijk het geheim van een goede etalage; het zijn de
voorwaarden die tot op zekere hoogte aan ieder decoratief werk ten grondslag
liggen.
De Duitschers, de Amerikanen, de Engelschen, hebben dit wel begrepen. Een
tentoonstellingsinrichting, zooals in het afgeloopen jaar te Düsseldorf door de
Sonderbund tot stand kwam, of zooals München ons deed zien, een winkelinrichting
door Emcke, Erich Grüner, Rudolf Weisz, zij zijn het resultaat van dezelfde
overwegingen die leiden tot een goed decor, een goed tooneel-ensemble, die een
billet of een advertentie maken tot een ding dat aantrekt door kleur, door verdeeling,
door harmonie.
En evenals dáárbij de praktijk eischen stelt - laat ons slechts noemen die van
direct de aandacht sterk en duidelijk te vestigen op datgene waar het om gaat - zoo
doet ze 't ook ten opzichte van de winkel-etalage.
Vermeden moet dus worden: verwarring, het te-vol-zijn van de winkelkast. De
winkelier die dáárdoor meent te kunnen toon en, hoe goed hij gesorteerd is, vergist
zich: hij maakt het den toeschouwer lastig. Die kan het tòch niet onthouden en geen
enkel ding blijft hem bij.
Verkieselijk 't is daarom telkenmale slechts enkele voorwerpen, die bij elkaar
behooren, te laten zien, en deze zóó te rangschikken, dat zij in lijn, in kleur een
zekere regelmaat geven. Rust door herhaling van een zelfde kleur, of van
harmonieerende kleuren, rust door terugkeer van denzelfden vorm, zij het ook met
regelmatige afwisseling van een tusschenvorm.
Ik heb gezien een etalage van suikerbrooden, die door de regelmatige lijn van de
witte toppen en de blauwe hulzen voortreffelijk was; ik zag er een van flesschen
met ingemaakte vruchten, waarbij geprofiteerd was van de verschillende kleuren
van inhoud en etiquet, en die tot een bijzonder mooi geheel was geworden.
Een zeer belangrijke factor is dan echter de keuze, wat kleur en stof betreft, van
onder- en achtergrond, en de plaatsing van het licht in de etalage. Dit laatste mag
nooit geschieden ten koste van hetgeen verlicht moet worden; hoewel het zeer goed
mogelijk is het zóó aan te brengen, dat het medewerkt tot een aangenaam geheel.
De lijst om een schilderij mag nooit de aandacht trekken, maar kan wel dienen om
het effect te verhoogen, kan zelfs van zeer veel invloed zijn.
Er is nog iets dat onnoodig de meeste etalages ontsiert: de plakkaten met
vermelding der artikelen, met prijzen en andere wetenswaardigheden; doch ook
deze billetten en kaartjes kunnen, indien ze er goed uitzien, indien ze door zet- of
schrijfwerk, door kleur, een aangenaam aspect hebben, m e d e w e r k e n . Een
goede etaleur moet al deze dingen overzien om er ten voordeele van het geheel
gebruik van te maken; maar... het is moeilijk. Daarom heeft de Deutsche Werkbund,
dit inziende, een vakschool voor etaleerkunst gesticht, waar juist aan den mooien
kant van het vak ernstige aandacht wordt gewijd.
Naast de praktische eischen van het bedrijf, laat ons zeggen, warenkennis,
boekhouden, kennis van vreemde talen, behoort tegenwoordig tot de educatie van
den winkelbediende toch zeer zeker óók de kunst van etaleeren. Laten onze
Middenstandsvereenigingen dit vooral niet vergeten, laten zij het goede voorbeeld
volgen van den Deutschen Werkbund, die in samenwerking met den ‘Deutscher
Verband für das Kaufmännische Unterrichtswesen’ en den ‘Verband Berliner Spezial
Geschäfte’ op 1 Januari 1912 onder leiding van Albert Reimann, en met een
commissie van toezicht waarin de meest bekende Duitsche decoratieve kunstenaars
zitting hebben, haar Höhere Fachschule für Dekorationskunst stichtte.
R.W.P. JR.
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Nieuw aardewerk van T.A.C. Colenbrander.
Het is heel lang geleden, alleen de ouderen onder ons zullen het zich herinneren,
dat daar op de Haagsche fabriek ‘Rozenburg’ aardewerk gemaakt werd waar een
ieder versteld van stond. Het waren pullen, vazen, schotels, meestal van een licht
gele pâte met zonderling grillige figuren, zeer persoonlijk van lijn, en daarbij sterk
van kleur. En die schotels, ze droegen namen als avonddauw, morgenschemering,
waterplassen, die, zoo men niet van de eerlijkheid van den maker overtuigd was,
aan ‘humbug’ konden doen denken. Opmerkelijk bij dit nieuwe aardewerk was echter
dat, hoewel men het niet tot een bepaalde klasse kon terugbrengen (men rubriceert
zoo graag), hoewel de grilligheid van het ornament niet juist paste in het rustige
kader van onzen Hollandschen geest, er een zeer groote bekoring van uitging en
de beste specimina aldra particulier eigendom werden.
Deze artistieke vleug van de Haagsche fabriek, zij duurde echter kort. Spoedig
ging men er toe over meer systematisch gerangschikte patronen te doen ontwerpen,
en van den genialen greep van Colenbrander, die was de man van dit zeer
oorspronkelijke aardewerk, restte ons niets meer dan wat hier en daar enkele musea
en particulieren hadden kunnen bemachtigen. Van een voortgang, een ontwikkeling
van d i t ‘Rozenburgsch’ was geen sprake, het was een afgesloten periode.
Sindsdien hebben wij den kunstenaar Colenbrander teruggevonden op een geheel
ander terrein, op een gebied, waar hij zich zelfs door den aard van het materiaal
meer moest beheerschen, waar de ruitjesindeeling zijn vrije lijn beperkte, en wij
zagen die prachtige Amersfoortsche, later Deventersche tapijten van hem,
voorbeelden van een zeer verfijnd kleurgevoel, van een zeer groote
ornament-fantasie.
En nu, na vele jaren, nadat wij den kunstenaar nog kort geleden gehuldigd hebben
met zijn zeventigsten verjaardag, zien wij hem weer terug op zijn verlaten terrein,
ontmoeten wij hem opnieuw te midden van het aardewerk.
Thans is het niet de Rozenburg-fabriek, maar is de directie der Zuid-Hollandsche
plateel-bakkerij, de heeren Hoyng en Harkink, te Gouda zoo gelukkig geweest
Colenbrander voor hun zaak te winnen.
Sedert geruimen tijd maakte zij een aardewerk, dat als ‘Rhodian’ en ‘Damascus’
in den handel gebracht werd, en dat een geheel nieuwe vinding is van deeg, glazuur
en verf. Aan Colenbrander verzochten zij nu deze werkmiddelen op eigen ontwerpen
toe te passen, en dat heeft hij gedaan met zijn van vroeger bekende virtuositeit.
Onder de vazen, pullen en kannetjes die de Larensche Kunsthandel dezer dagen
exposeerde, waren er die weer, zij het dan ook op eenigszins andere wijze, het
O u d e ‘Rozenburg’ in herinnering riepen. De stof, de pâte is anders, de glazuur
doffer, de kleuren niet zoo hel en tintelend, maar toch herkennen wij er direct
Colenbrander in. Het is geen receptmatige versiering, die om de vaas heen loopt,
geen blaadjes en bloemetjes, mannetje aan mannetje naast elkaar gezet; maar lijn
en kleurvulling, die even de plant voor den geest roept, maar waarop de kunstenaar
doorgefantaseerd heeft.
Het is werk, dat ons naar meer doet verlangen, dat in deze tijden, nu er op de
scholen een meerdere studie van ornamentvorming gemaakt wordt, die wel eens
heenleidt naar systematische verveling, verkwikkend en verfrisschend is.
Deze ruim zeventigjarige kunstenaar is een merkwaardig mensch, een mensch
die niet geofferd heeft aan de mode, een mensch die ondanks de stroomingen op
kunstgebied zich-zelf is gebleven. Moge de Zuid-Hollandsche plateelfabriek hem
nog lang behouden, want dergelijke kunstenaars zijn zeldzaam.
R.W.P. JR.
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Fransch aardewerk.
Wel opmerkelijk is, dat terzelfde rtijd, dat Colenbrander ons opnieuw verrast met
zijn kleurige vazen en pullen, eenige kunstzinnige Amsterdamsche heeren een
tentoonstelling hebben ingericht van hedendaagsch Fransch aardewerk.
Er schijnt dus naast de belangstelling voor schilderkunst meerdere interesse te
komen voor de uitingen van kunstnijverheid. Men schijnt de kunst, waaraan klei ten
grondslag ligt, in het algemeen dus niet onbelangrijker te vinden, dan die welke haar
ontstaan aan verf, krijt en doek ontleent. Een langen tijd toch gold het schilderij,
vooral wanneer de lijst van een alleronsmakelijkst stucadoorsornament voorzien
was, mits zwaar verguld, alleen voor ‘kunst’. Maar nu ziet men dat een mooie vaas
in een schotel toch eigenlijk niet minder is, dat die ook uitingen kunnen zijn van een
scheppend kunstenaar. Alleen behoeft de laatste, wijl zijn kunst ook bruikbaar moet
zijn, zijn materie goed te beheerschen, hij moet zijn metier kennen, en hieraan
denken vele der jeugdige penseelvoerders het allerlaatst.
Zij kennen nòch de grondstoffen, waarop en waarmede zij werken, anders zouden
hun schilderijen niet zoo jammerlijk barsten en verschieten somwijlen, nòch kennen
zij het goede, richtige gebruik. En dàt moeten de nijverheids-kunstenaars terdege
kennen. De bruikbaarheid van het voorwerp en de eischen van het materiaal zijn
bij hen toch twee zeer voorname factoren; eerst dan wanneer zij het materiaal goed
in hun macht hebben, kunnen zij hun verbeelding, hun inspiratie den vrijen teugel
laten.
Nu hebben deze Fransche kunstenaars, wier werken in de afgeloope maand in
het stedelijk museum waren, allen dit gemeen, dat zij uitstekend hun materiaal onder
de knie hebben, dat zij vóór alles vaklieden zijn, en.... dat eigenlijk hun grondige
kennis van hei vak het ambachtelijke tot een uiting van kunst opvoert.
Het zijn dan ook feitelijk niet zoozeer de aangebrachte versieringen, die hun vazen
en schalen tot iets moois maken, maar de bewerking van het materiaal. Hunne
ornamentaties zijn veelal een logisch gevolg van de behandeling van de klei op de
draaischijf, van het opbrengen der glazuren, zij zijn één onafscheidbaar geheel
geworden met het voorwerp. Zij maken (tenminste de meesten geen ontwerp voor
een beschildering of versiering; zij versieren of beschilderen het voorwerp al
makende.
De sterkste in dit opzicht leek mij Emile Decoeur, wiens pâte van een zeldzame
bekoring is, en die slechts door kleine reliefs, door spaarzaam aanbrengen van
kleurtjes het effect van het materiaal had verhoogd, den vorm geaccentueerd.
Moreau Nelaton zoekt meer zijn kracht in de kleur zijner glazuren, die als vloeiend
metaal langs de kanten afdruipen, en stollen. Er zit iets van de geraffineerdheid der
oude Japanners in zijn werk; ook d i e verstonden de kunst om door de goede
werking van hun materiaal iets moois te maken. Het is tot op zekere hoogte de
virtuositeit der techniek, maar in handen van den kunstenaar.
Ook Henri Gabriel Simmen, die overigens meer dan een der anderen waarde aan
zijn decors hecht, en hierin verwantschap toont met Grieken en Egyptenaren, ook
hij kent toch de bekoring van enkel goede materiaalwerking. Zijn kleine potjes vooral,
die ook weer even aan de Japansche potjes der thee-ceremonies herinneren, (dat
zijn nu eenmaal de gevolgen van een beroemden vader) zij zijn van maaksel perfect,
hun stof, hun kleur, hun vorm, zij zijn van een allergelukkigst samentreffen. Wij
zouden verder kunnen wijzen op het werk van Lenoble, van Delaherche, Dammouse,
maar boven het persoonlijke dat ieder kunstenaar heeft, achtten wij hier het
algemeene dat dit aardewerk kenmerkte overwegend: de volkomen beheersching
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van het materiaal, waardoor het dezen kunstenaars gegeven was, hun ambacht tot
een kunstvak te verheffen.
R.W.P. JR.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

t.o. 441

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

441

Zwarte kunst,
door dr. N.Q. van Huffel.
Voorzeker een zeer eigenaardig denkbeeld, om een koperen plaat te bewerken,
niet door in een gepolijste oppervlakte te graveeren, maar door in een ruwe
oppervlakte te polijsten.
Een ets, een gravure, beide zijn afdrukken van een spiegelgladde koperen plaat,
*)
waarin het bijtende salpeterzuur, dan wel de burin , de kanaaltjes hebben gegraven,
die gevuld met inkt, onder den zwaren druk van de walspers die inkt hebben
afgestaan aan een vochtig vel papier, dat het beeld uit de groefjes heeft opgezogen.
Een zwarte-kunst prent is de afdruk van een koperen plaat die eigelijk eerst
stelselmatig bedorven is, n.l. in verschillende richtingen gekrast, en daarna weer
ten deele gepolijst.
Overal waar in de afdruk licht is, daar heelt de plaat geen inkt gehouden, omdat
ze gepolijst was, de inkt was alleen blijven hangen aan de ruwheden.
Ludwig von Siegen in 1609 te Utrecht geboren was de zoon van een Duitscher
en een Spaansche, die al eens met een Hollander was getrouwd geweest.
Ludwig von Siegen wordt beschouwd als de uitvinder der Zwarte Kunst - manière
noire - mezzotint - Schabkunst. Opgevoed in het Rittercollegium te Cassel, kwam
hij in 1641 naar Amsterdam, na als kamerjonker in dienst te zijn geweest bij Amalia
Elizabeth, Landgravinne van Hessen, en van den jongen Landgraaf Willem VI.
In 1644 was hij al weer weg, in dienst van den Aartsbisschop van Keulen, later
in het leger van Wolfenbüttel, en meer is er niet van hem bekend, dan dat hij in 1676
nog in leven was.
Het gereedmaken van een koperen plaat voor zwarte kunst is een heidensch
werk. De gepolijste plaat wordt voorzien van braam, met de wieg (berceau) of met
rouletten, dat zijn stalen rolletjes aan den omtrek gegroefd, en ook wel met den
rattestaart.
Laat mij u uit den droom helpen, want de woorden wieg en rattestaart zullen u
wel vreemd doen opzien.
De wieg is niet geschikt om uw lieve kleine in te laten rusten, het is slechts een
half rond stalen blad, met tandjes in de rand, en de rattestaart zal u niet doen
griezelen, het is een ronde vijl. Braam, dat is de verzameling scherpe opstaande
ruggetjes die uit 't vrij weeke koper opwellen, als er met een ruw stalen voorwerp,
een vijl dus bijv., op gedrukt wordt.
Waar de vijltand in 't koper dringt, moet 't koper wijken, rechts en links opwellend
tot kleine ruwe ruggetjes.
Dat is de braam.
Von Siegen heeft waarschijnlijk gewerkt met de getande rolletjes, waarmede hij
in verschillende richtingen over het koper rolde en dus de geheele oppervlakte
braamde.
In de prenten van Allard van Everdingen is de rattestaart duidelijk zichtbaar, en
de eigenlijke systematische bewerking met de berceau wordt toegeschreven aan
Abraham Blooteling, ook wel aan een Engelschen smid Edial van wien echter geen
prenten bekend zijn.
Tegenwoordig braamt men natuurlijk machinaal.
Tot goed begrip der zaak is het 't best om het resultaat te bedien van een enkele
wiegestreek met de berceau.
*)

De burin is het graveerbijteltje waarmede de graveur de groefjes steekt in het koper, terwijl
de fijne koperkrulletjes er uitspringen.
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Het woord berceau is nu eenmaal zoo ‘de geëikte-term’ voor dat instrument, dat
ik van het gebruik niet af wil wijken. Dat halfronde stalen blad, met de tandjes aan
den omtrek, is voorzien van een handvat.
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HET GEREEDSCHAP VOOR DE BEWERKING VAN EEN KOPERPLAAT VAN ZWARTE KUNST. (VERZAMELING
R.W.P. DE VRIES JR.) FIG. 77-83 BERCEAU EN POLIJSTSTAAL. FIG. 84 DE BERCEAU-STREEK
(WIEGESTREEK). FIG. 86 EN 87 DE RICHTINGEN WAARIN DE PLAAT GEBRAAMD WORDT. FIG. 85 DE
FIGUUR IN DE VOLGENS FIG. 87 GEBRAAMDE PLAAT, DOOR POLIJSTING VERKREGEN.
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Wordt nu dit instrument verticaal op de plaat gezet, en wiegt men het dan heen en
weer, dan perst men een gebraamde lijn in 't gepolijste koper.
Ga nu maar aan 't werk, eerst evenwijdig aan een der zijden, dan loodrecht daarop,
dan nog eens diagonaalsgewijze, net zoo lang tot de plaat egaal ruw is geworden
en geen braamrichting meer te herkennen is.
*)
Neem nu de tampon, de vilten dot met drukinkt geïmpregneerd, en wrijf voorzichtig
de plaat in, neem dan wat asch aan de palm van de hand en veeg de overtollige
inkt weg, zoodat alleen de braam nog inkt houdt, leg een vel vochtig papier op de
plaat, daarop een paar vellen droog papier en een vilten doekje, en leg nu de plank
waarop dit alles ligt in de pers. Wat komt er nu te voorschijn, als de walsen zijn
toegeschroefd, en rondgedraaid zóo dat het vochtige papier in zware omhelzing de
inkt uit de koperen plaat opzuigt? De afdruk vertoont, als de plaat goed gebraamd
is, niets dan een egaal prachtig fluweel zwart veld.
Dat is de duisternis waaruit de prent geboren moet worden met het polijststaal
de fluweelen nacht, waarin de figuur als een phosphoresceerend schemerbeeld zal
opbloeien, alleen onder invloed van polijsting.
Het bruneerstaal of polijststaal is hard en glad, glanzend, spiegelend, gevat in
een houten steel die de handpalm vult, een zesde vinger aan het wonderinstrument,
het polsgewricht.
Het bruneerstaal gaat over de braam, en maakt weer ongedaan wat de berceau
heeft bedorven aan 't gladde koper, en veegt de ruwheid weg en brengt de spiegeling
weer.
En waar het koper weerspiegelt, heeft de inkt geen vat meer, en iedere spiegeling
die het polijststaal heeft getooverd, is een zonnestraal in den fluweelen nacht van
de gebraamde plaat.
En waar de polijsting nog niet volkomen is, daar is die zonnestraal gedempt als
door een nevel.
En zoo komen dan louter door polijsten, alle tinten van donker gefloerst tot het
klaarste wit, uit het fluweelen zwart te voorschijn.
Von Siegen, Prins Rupert, Von Fürstenberg - welk een adellijke kunst, niet waar?
Toch hebben zij het essentieele van de zwarte kunst nog niet te pakken gehad, het
polijsten was bij hen te veel bijzaak.
Dat kan hen echter niet uit de linie der mezzotinters verbannen, want het bramen
waar dit noodig is, en het blank laten wat blank moet blijven, ligt meer voor de hand
dan eerst alles te bramen en dan te polijsten. Als oudste zwarte kunstprent geldt
dan de Amalia Elizabeth, waarvan von Siegen een afdruk zond aan den Landgraaf
Willem VI van Hessen, in Augustus 1642. In de brief die deze prent heeft begeleid,
maakt von Siegen aanspraak op de uitvinding van alles met puntjes te hebben
gewrocht, ‘und kein einziger Stück oder Zug daran ist, wan es schon an etlichen
Ortten strichweise scheint, so ist doch alles punctirt’. Prins Rupert, de zoon van
Frederik V en Elizabeth van Boheme, ontmoette von Siegen in Brussel in 1654, en
in 1657 en volgende jaren verschijnen de prenten van Prins Rupert, waaronder een
zelfportret.
Ook vóor dien tijd had hij al geëtst, en wel toen hij met zijn vader, den
‘Winterkoning’ in ons land vertoefde.
Von Fürstenberg schijnt eveneens de kunst direct van von Siegen geleerd te
hebben, die blijkbaar enthousiast was voor zijne vinding.

*)

Oude vilten hoeden versneden de grootmeesters der ets- en graveerkunst tot tampons,
eenvoudig een reep vilt oprollende en met een touw samensnoerende.
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De eerste mezzotinter van professie is Wallerant Vaillant, die, hoewel Franschman
van afkomst, zoolang in Amsterdam heeft gewerkt, dat hij tot de Hollandsche school
wordt gerekend.
Dat hij het geheim van de kunst van Prins Rupert zou hebben geleerd, is minder
waarschijnlijk dan dat Rupert hem eenvoudig aangemoedigd heeft, want van een
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ALLARD VAN EVERDINGEN. DE DRIE MONNIKEN. (RIJKS PRENTENCABINET). MET DE RATTENSTAART
IN HET KOPER GEWERKT.

geheim kon men in 1662 nauwelijks meer spreken, zoo er al ooit sprake van geweest
kon zijn. Immers, een handig graveur motst er spoedig achter komen hoe de plaat
gemaakt werd, en de regelmaat die in de braam van Vaillant's platen zit, wijst reeds
op het gebruik van de berceau en het schraapstaal, dat bij Abraham Blooteling tot
volle ontwikkeling komt. Bij hem is het procédé pas rijp, en hobbelt de wieg over de
koperplaat om alleen door het polijststaal licht te laten poetsen in het diepe zwart.
Geen knust is zoo essentieel Hollandsch en Engelsch als deze, en wel Hollandsch
in de 17de en Engelsch in de 18de eeuw, terwijl Frankrijk zon goed als niets heeft
opgeleverd, en Duitschland althans geen groote kunst.
Er bestond dan ook in dien tijd een vrij sterk kunstverbond tusschen Engeland
en de Vereenigde Nederlanden, dat er natuurlijk niet zwakker op werd toen Willem
III met een groote zeemacht uit Hellevoetsluis vertrok om Koning van Engeland te
worden. Zoo is Blootelings beste portret in zwarte kunst dat van James Duke of
Monmouth, waarin hij het schraapstaal met dezelfde meesterhand voert als de burin
in het ruiterportret van Schout Muilman.
Jan van Somer werkt in Amsterdam, zijn broeder Paul van 1675 af, in Londen.
Jan en Nicolaas Verkolje, ook Gerard Valck hebben vele Engelsche gravinnen
in 't koper gepoetst, hoewel Jan Verkolje, die de Duchess of Grafton en de Duchesse
Mazarin naar de schilderijen van Lely maakte, nooit in Engeland is geweest.
Vooral Nicolaas Verkolje had een uiterst fijne berceaustreek in vier richtingen,
zooals in zijn bekende prent ‘het bordeel’, waar de diagonaalstreek over de lijnen
die evenwijdig aan de zijden loopen, zichtbaar is.
Bijna de geheele productie van genoemden mezzotinter is werk naar schilderijen.
Eerst werd begonnen met een nauwkeurige copie te maken in rood krijt, en deze
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copie werd dan met den beteekenden kant op de gebraamde of gegreinde plaat
gelegd en even door de pers gehaald.
De figuur drukt dan zuiver op het koper af, en dient als leiddraad bij het polijsten.
Blooteling poetste meesterlijk, men zie maar eens zijn Hercules in gevecht met
de vogels voor den tempel san Janus; met enkele vegen is daar het gelaat, van wat
wij zouden noemen ‘den krachtpatser’, voortreffelijk weergegeven, maar aangenamer
nog doet ons het werk naar Cornelis du Sart aan, misschien wel omdat het
oorspronkelijker is.
De vroolijke boeren-tafereelen van du Sart in zwarte kunst gewrocht door Jan
Gole, doen voor zijn teekeningen in O.I. inkt niet onder. Dat Cornelis Bega geen
mezzotint-werk geleverd heeft kan alleen verklaard worden uit zijn vroegtijdigen
dood. Geboren in 1620, luidde zijn doodsklok reeds in 1664, zijn trant was als geknipt
om tot uitdrukking gebracht te worden door de zwarte kunst, maar hij is er niet toe
gekomen.
De avontuurlijke Allard van Everdingen, die een tijdlang in Noorwegen vertoefde,
is in de gallerij der mezzotinters min of meer een ‘hors ligne’.
Te midden zijner talrijke etsen vindt men zeer enkele zwarte kunstprentjes, die
gegreind

HESSEN. EERSTE PROEVE VAN ZWARTE KUNST. (RIJKS PRENTENCABINET).

of gebraamd zijn met een stuk rattestaart.
In het prentje ‘de drie monniken’ kan men duidelijk den kant van het afgebroken
stuk van de ronde vijl zien, en met vrij groote zekerheid concludeeren tot de wijze
waarop hij, door daarmede over het koper te rollen, de braam heeft verkregen. Ook
eenige prentjes uit de serie ‘Reinaard de Vos’ zijn in zwarte kunst bewerkt, zooals
‘de beer met de honing’, maar alles draagt zoozeer het karakter van proefneming,
dat, zoo hij al het procédé heeft gekend, de aanwijzingen die hij ter beschikking
heeft gehad, al erg vaag geweest moeten zijn. Het is best mogelijk dat zijn
zwarte-kunst werk als geheel origineel moet beschouwd worden, ook wat procédé
betreft.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

Noch bij Rembrand, noch bij Ostade een spoor van zwarte kunst, evenmin bij den
Graaf Goudt, al doen enkele zijner prenten naar Elsheimer er sterk aan denken.
In de 18e eeuw komt de zwarte kunst eerst tot bloei. Een der merkwaardigste
figuren in het begin van dit tijdperk is voorzeker le Blon.
Jacob Christoffel Le Blon, geboren te Frankfort, kwam reeds op jeugdigen leeftijd
naar Amsterdam, om daarna te Londen eenige honderdduizenden te verspelen in
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JAN STOLKER. PROEFDRUK VAN EEN HALF AFGEWERKTE ZWARTS KUNST-PLAAT. (RIJKS
PRENTENCABINET).

‘The picture Office’, eene maatschappij die zich ten doel had gesteld om schilderijen
na te bootsen door platen te drukken in kleuren.
Daartoe maakte de uitvinder Le Blon gebruik van de drie hoofdkleuren, rood-geel
en blauw, en bewerkte voor ieder dezer kleuren een zwarte kunstplaat. De drie
platen, elk van den voor hen bestemden kleur voorzien, werden over elkaar afgedrukt,
en daarover dan nog een vierde plaat in zwart gedrukt, voor accentueering van
enkele schaduwpartijen. Op de plaat, bestemd voor het rood, bevond zich dus niet
alleen alles wat in de afdruk rood moest zijn, maar ook wat in de afdruk oranje,
purper of violet moest worden, immers, deze tinten ontstaan door menging van rood
met geel en met blauw.
Zoo moest zoowel op de blauwe als op de gele plaat alles aanwezig zijn wat na
afdruk dezer twee platen over elkaar, de verschillende nuancen van groen moest
geven, enfin u begrijpt, een ontzaglijk werk, eindeloos in het proefdrukken.
Voor de aandeelhouders die onder presidium van Lord Percival in 1722 de
mededeeling kregen dat de eerste f. 5000 verspeeld waren, was het fiasco van Le
Blon niet aangenaam, aan de waarde van Le Blons vinding, nu met behulp van drie
zoogenaamde rasterplaten langs fotogralischen weg verkregen, algemeen toegepast,
doet dat niets af.
Het komt mij voor, dat wanneer hij zich althans in den aanvang bepaald had tot
kleinere prenten, de resultaten beter geweest zouden zijn. Het is bijna ongeloofelijk,
wanneer men de reusachtige prenten van Le Blon beziet, deze te aanvaarden, als
de eerste resultaten van een nieuw procedé en toch is 't zoo. De prenten van Le
Blon zijn zeer zeldzaam, in het prentencabinet te Dresden kan men ze genieten.
De eerste helft van de 18e eeuw, doe er zelfs nog 25 jaren bij, zijn op zwarte
kunstgebied eentonig.
De oude Faber, geboren in den Haag, de jonge Faber die geheel tot de Engelsche
school werd gerekend, John Simon, William Faithorne, Robert Laurie, het zijn
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portretten en nog eens portretten, die ze leveren. Voor mij is Laurie de meest
karakteristieke, zijn
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kleine ovale portretjes zijn

JAN STOLKER. DEZELFDE PRENT ALS NEVENSTAANDE, MAAR VAN DE VOLTOOIDE PLAAT GEDRUKT.
(RIJKS PRENTENCABINET).

allerliefst.
In Duitschland en Oostenrijk is de zwarte kunst nooit tot grooten bloei gekomen,
nog minder in Frankrijk, dat echter door een overvloed van onovertroffen lijngravuren
ons ruimschoots schadeloos heeft gesteld voor het gemis aan manière noire.
De Augsburger G.P. Rugendas heeft de berceau meer uit de vrije hand gebruikt
dan daarmede systematisch gebraamde platen door polijsting te bewerken. Zijn
werk bestaat hoofdzakelijk uit afbeeldingen van veldslagen.
De Haid's, n.l. Johan Jacob en Johan Elias, vader en zoon, alsmede Johan Lorenz
Haid en diens broeder Johan Gotfried, werkten eveneens in Augsburg, en zij hadden
gerust drie kwart van hun werk achterwege kunnen laten of vernietigen.
Hoewel alleen van initialen voorzien, en de Haids zetten die nog al eens door
elkaar, zijn de copieën van de teekeningen van S. Freudeberg, beroemd door de
fransche lijngravuren van Ingouf, Romanet, Lingée e.a., vrij zeker van de hand van
J.E. Haid, en niet onverdienstelijk zelfs typisch, maar grof van braam, en nog grover
van veeg, zoodat zij veel hebben van schetsen met houtskool. Voortreffelijk is de
braam van den Oostenrijker J.P. Pichler, en van Geiger die bijv. de groote stukken
van van der Werf hebben gemaakt, die in het museum te Dresden hangen, zooals
de boetvaardige Magdalena, Johannes de Dooper en de afname van het kruis.
De stofuitdrukking is echter zwak, het lijk van den Christus is geen lijk, en het
onderscheid tusschen laken, fluweel enz. is gering.
Mannen als Pichler en Geiger zouden misschien voortreffelijke steun zijn geweest
voor Le Blon, want als ik mij niet bedrieg meten de Magdalena en de Johannes 90
bij 60 centimeter, voorwaar geen kleinigheid, en de bewerking is zoo systematisch
als het schoonschrift van nummer éen van een klasse van louter brave Hendrikken.
De stofuitdrukking ontwikkelt zich eerst
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in het laatste vierde gedeelte van de 18e eeuw, toen, als dreigde de wereld te
vergaan, ieder zich haastte om nog gauw de mooiste prenten, meubelen en porcelein
te maken en van kleuren- en lijnenspel te genieten bij 't aanhooren van de heerlijkste
accoordenmengeling van Mozart's kwartetten en Beethovens sonaten en symfoniën.
Terecht heeft iemand de zwarte kunst uit dit tijdperk de ‘manière anglaise’ gedoopt.
Daar komen ze opzetten! James Mc. Ardell, Richard Houston, Edward Fisher,
James Watson, Richard Earlom, Valentine Green, Thomas en Caroline Watson,
William Dickenson, John Jones, John Raphael Smith, William en James Ward,
Charles Howard Hodges, voor een groot gedeelte bewonderaars van den grooten
en invloedrijken Reynolds, en niet minder ook van Hoppner, Gainsborough, Romney
en Laurence.
Daar worden ze op 't doek gebracht, al wat Engeland aan schoone vrouwen telde,
en nauwelijks is 't schilderwerk af, of de mezzotinter schraapt het beeld in de
gebraamde plaat, zoo liefelijk dat menigmaal de prent 't wint van 't schilderij.
Een groote rol in de Engelsche beaumonde

JOHN FABER. TYPE VAN ZWARTE KUNST OMSTREEKS

1700. (RIJKS PRENTENCABINET).

spelen in 't einde der 18e eeuw de actrices, en die vindt men dan ook naast gravinnen
en hertoginnen door de groote schilders tallooze malen afgebeeld, en zij die op de
eene afbeelding nog Miss Farren heet, draagt op een andere reeds den titel van
Countess of Derby, want de Engelsche adel uit die dagen heeft de lieve
tooneelspeelstertjes niet laten zitten, en er heel wat van getrouwd. Een eigenaardige
tijd, die laatste periode van de George's, een tijd van ruwe onverschilligheid, die
niet minder sterk tot uitdrukking kwam aan het hof, dan bij de bedienden der adellijke
geslachten, die hun ledigen tijd gingen doorbrengen met zich te verlustigen in het
wedden op vechtende hanen, en de reusachtige honden die zij mede-brachten,
lieten kampen tegen beren, zoodat de dikwijlszwaarge-havende en bebloede dieren
in 't holle van den nacht weer mede naar huis werden gesleept. Zoo heer, zoo
knecht, alleen, waar de meester half in nachtgewaad, de slaapmuts op 't hoofd den
eersten steeple chase rijdt, vermaakt zich de knecht in Londens spelonken op zijn
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manier, - maar allen doen aan sport, en het tooneel is zoo hoog in eere dat het
uitschilderen der actrices ook al bijna tot sport wordt.
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Reeds in de 17e eeuw klom de bekende Nell Gwyn op van ‘orange girl’ tot
tooneelspeelster om daarna zeer in gunst te komen bij den koning Karel II, en 't
aanzijn te schenken aan Charles Beauclerk, de eerste hertog van St. Albans. Twaalf
zwarte kunstplaten en één ets vormen de betrekkelijk kleine serie portretten van de
schoone Nell, meestal naar schilderijen van Lely, onder de graveurs vindt men Mc.
Ardell. G. Valck en Valentine Green.
Lady Hamilton is ongeveer 30 malen uitgebeeld door Romney, twee malen door
Sir Josua Reynolds, twee keer door Lawrence, verder door Westall, Angelica
Kauffmann, Head, de Non, Madame Lebrun, Rehberg, en van Assen. Een tragische
figuur, die Emma Hamilton, aanbeden door Nelson, die haar nog in de zorgen van
zijn volk aanbeveelt in een brief, de laatste die hij zou schrijven, een beroep doende
op de verplichtingen jegens deze ijverige strijdster tegen Frankrijk.

JAMES WATSON. MRS. ABINGTON (NAAR SIR JOSUA REYNOLDS). TYPE VAN LAAT
PORTRETKUNST. (RIJKS PRENTENCABINET).

18E EEUWSCHE

Zij moest haar leven eindigen in dat zoozeer gehate land.
Earlom, Caroline Watson, J.R. Smith, en vele anderen hebben hare geschilderde
portretten in prent gebracht, zij behooren tot de meest gezochte.
Caroline Watson geeft haar als Miranda, Earlom als Alope, Smith als bacchante.
Niet gelukkiger was Mary Robinson, al werden hare gevoelens voor George den
vierde openlijk beantwoord, terwijl Marie Antoinette haar met de meeste
voorkomendheid ontving. De trouwelooze George liet haar in den steek, en in
armoede moest zij na hevig lijden haar leven eindigen, zij, de Perdita, die in dien
George haren Florizel, den fairy prince, meende gevonden te hebben. Florizel en
Perdita, een dier arcadische spelen, waarin de herder optreedt met langen
herdersstaf, strikken om de korte broek, zijden kousen en fraaie gespschoenen.
Betooverend kijkt zij uit de ovale omlijsting waarin Romney haar gezet heeft, met
mof en tut muts geplooiden doek; de mezzotint van Smith gold reeds 12 jaren
*)

The orange girl, ook wel theater girl, verkocht sinaasappelen en programma's in de theaters,
zooals Coventgarden en Drury Lans.
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WILLIAM WARD. THE VISIT TO THE CHILD AT NURSE. TYPE VAN ENGELSCHE PRENT. (VERZAMELING
DR. N.G. VAN HUFFEL).

geleden f, 56-, en is nu, mits in goeden staat, moeilijk te schatten.
Nog slechts enkele jaren geleden heeft Gerald Robinson haar nog eens zuiver
uitgebeeld in zwarte kunst, zooals zij door Gainsborough gepenseeld is in de rol
van Perdita.
Mrs. Abington in haar rol van the comic muse, is een der betooverendste
mezzotinten van James Watson naar Reynolds.
Ook al een sinaasappelverkoopstertje, die Nosegay Fan, die Fanny Barton heette
voor haar huwelijk met den trompetblazer Abington, dat haar weinig genoegen
baarde. Drury Lane en Covent Garden hebben haar wat aantal malen gezien, niet
alleen als actrice, maar ook als toonaangeefter van de mode, bewonderd, door
niemand minder dan Dr. Johnson.
Verbaast u dat, bij 't aanschouwen van Watson's prent?
Toen Nosegay Fan wat ouder werd is zij aan 't ecarteeren geraakt en ze heeft
haar geld vrij wel verspeeld; zoo zijn nu eenmaal die vlinders.
Magistraal is Mrs. Siddons, de Lady Macbeth van die dagen, een ridderlijke figuur,
bevriend met Walter Scott, uitgebeeld door Reynolds, Gainsborough, Lawrence en
dan zien wij nog Dorothy Jordan, en vele anderen op de zeldzaamste en kostbaarste
18e eeuwsche zwarte-kunstprenten.
En op dat grootere tooneel, waar de beau monde zijn rol speelt zien wij een breede
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JOHN JONES. DE INSTRUMENTMAKER FAMSDEN. TYPE VAN LAAT
(VERZAMELING DR. N.G. VAN HUFFEL).

18E EEUWSCHE PORTRETKUNST.
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CH.H. HODGES. DE SCHEEPSBOUWMEESTER, NAAR REMBRANDT. (VERZAMELING DR. N.G. VAN
HUFFEL).

schare van gravinnen, hertoginnen, en markiezinnen, die op 't doek en in prent
gebracht, een beeld geven van de luxe in kleeding, en de elegance in houding en
gebaar. De mooiste prent van William Ward is voorzeker die naar Hoppner, waarop
de aanvallige dochters van Sir Thomas Frankland zijn uitgebeeld, maar wij zien ook
die gezellige familietafereelen zooals ‘Juvenile retirement’, waarop de kinderen van
Lord Donglas zijn uitgebeeld, en de ‘Children bathing’ waarop Hoppner zijn eigen
kinderen heeft gepenseeld, en waarvan de afbeeldingen in zwarte kunst door William
Ward, tegenwoordig met niet veel minder dan 10.000 guldens worden betaald, tegen
10 shilling bij de uitgave. Gezellige kerels, de schilders en graveurs uit dien tijd, zie
maar eens hoe Morland de familie van zijn zwager Ward afbeeldt in de ‘Tea garden’,
hoe de instrumentmakers Ramsden en Dollond naast hunne groote verdeelmachines
en kijkers worden weer-ge geven.
Waarom beeldt men toch de menschen niet meer af in hun milieu?
De professor in de physica en de chemie, de botanikus, de anatoom, de chirurg,
allen hangen als een toonlooze reeks, groote koppen in de senaatskameren onzer
universiteiten naast elkaar, bijna nog karakterloozer dan de serie gipsen busten in
de gang die naar de vergaderzaal der academie des sciences te Parijs leidt, welke
verzameling althans het vermakelijke heeft, dat de door de stof zwart
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J. GELGER. DE AFNAME VAN HET KRUIS, NAAR A. VAN DER WERF. NÜRNBERGER ZWARTE KUNST.
VERZAMELING DR. N.G. VAN HUFFEL).
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geworden neuspunten van alles wat daar aan geleerdheid in marmer en gips is
bijeengezet, eene sterke neiging voor bourgogne verraadt (ten onrechte natuurlijk!).
Tot de Hollandsche school wordt wel eens Charles Howard Hodges gerekend,
die om zijn engelschen naam te verbergen, sommige zijner zuivere zwarte
kunstprenten gesigneerd heeft G.S. Hoed, een omzetting dus van den naam Hodges.
In het onder fransch bewind staande Holland was er voor een engelschen naam
als Hodges niet veel te verdienen. Hij, hoewel Engelschman van oorsprong, heeft
grootendeels in Amsterdam gewerkt, en is bekend door het fraaie portret van
mevrouw Hope, dat van Rutger Jan Schimmelpenninck, Napoleon, en van eenige
prenten naar schilderijen, zooals de scheepsbouwmeester van Rembrandt,
Deze laatste prent is gedateerd 1802, toen het schilderij sedert twee jaren uit het
bezit van den Heer Gildemeester voor f 8500- in dat van den Heer de Smeth was
overgegaan. In 1810 verliet het den huize de Smeth, voor f 16.800-; ik wed, men
zou nu meer geven.
Het portret van Suwarof door Hodges is bijv. gesigneerd G.S. Hoed, dat van
Daendels daarentegen weer Hodges.
De groote Engelsche school eindigt met Turner, die een uiterst fluweelige braam
had, Samuel Cousins en S.W. Reynolds, en dan begint de decadence.
Reeds J.R. Smith, die behalve in zuivere mezzotint ook veel in de zoogenaamde
stippelmanier werkte, waarbij gebruik gemaakt werd van getande rolletjes die
stippellijntjes in het koper persen, is niet altijd zuiver.
De ‘Horse Feeder’ naar Morland bevat geheele partijen, die met de roulette zijn
gedaan, en die geen aangenaam effect maken.
Evenzoo maakt S.W. Reynolds veel gebruik van roulette en droge naald, en dan
ontaardt het procedé zoodanig dat in vele gravuren van omstreeks 1830 tot 1850
nog wel een mezzotintgrond zit, maar verknoeid door allerlei andere hulpmiddeltjes.
In de laatste jaren bewerkt men de platen machinaal tot de braam, en in Engeland
is de zuivere zwarte kunst weer wat herleefd, maar of er ooit nog weer een Mrs.
Abingdon zal te voorschijn getooverd worden zooals Watson dat deed, is twijfelachtig.
Rest ons nog een woord over de zoogenaamde gekleurde engelsche prent.
Van zeer vele mezzotint platen uit de groote periode 1785-1805, bestaan afdrukken
in kleuren, maar op geheel andere wijze gemaakt dan die van Le Blon. Deze
kleurendrukken van mezzotint platen zijn nimmer geheel zuiver in kleur gedrukt,
omdat in de zwarte afdruk enkele partijen geheel blank moeten zijn, en deze plekken
in de kleurendruk dus geen kleur of tint, maar alleen wit vertoonen. Die plaatsen
moeten dan met het penseel worden bijgeholpen, want het gaat niet aan om bijv.
op een rood satijnen rok, groote witte lichtreflexen te laten zooals de zuivere druk
ze achterlaat.
Die retouche met het penseel neemt dikwijls overwegende afmetingen aan, en
niet geheel ten onrechte stellen de echte liefhebbers de goede afdrukken in zwart,
boven de kleurendrukken.
Daarbij komt, dat de plaat eerst wat gesleten moet zijn, wil ze voor kleurendruk
geschikt zijn, daar de versche plaat, die wel het fluweelige zwart drukt, in kleur te
hard zou zijn.
De kleurendrukken zijn daarom ook nooit de beste, en Arthur Hayden heeft niet
geheel ongelijk, als hij een mezzotint, in kleuren, een contradictio in terminis noemt,
want het typische van de halftint, geheel zonder lijn, gaat in de kleurendruk verloren.
Niettemin brengen de gekleurde engelsche prenten zeer veel geld op, en ze
komen, nagemaakt, tegenwoordig bij tienduizenden aan de markt, om somtijds wat
vuil gemaakt en geantiquiseerd, weer voor oud en
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J.G. HAID. LA PROMENADE DU MATIN, NAAR S. FREUDEBERG. (AUGSBURGSCHE ZWARTE KUNST).
(VERZAMELING DR. N.G. VAN HUFFEL).
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tegen hoogen prijs verkocht te worden.
De meeste dezer moderne drukken zijn grof, maar er zijn er bij die zoo goed zijn,
dat het verklaarbaar is dat sommige handelaars het een te hard gelag vinden om
niet even eene kleine kunstbewerking toe te passen en de prent, van pasgeborene,
tot eerbiedwaardigen centenair te maken.
Afgezien van de vraag, of het van goeden smaak getuigt om deze moderne
reproducties als versieringsmotief te bezigen, bewijst de willige markt in deze prenten
de intensiteit van die korte bloeiperiode der zwarte kunst.
Het zwarte kunst-procedé laat uit den aard der zaak slechts een matige oogst
aan goede drukken toe, want de gebraamde plaat slijt spoedig, en bij geen enkele
prentensoort vertoonen de latere drukken dan ook zoozeer het kenmerk van vroegere
glorie als bij deze.
De afdruk van de gesleten plaat, van de ‘worn-out plate’ is als een versleten
vloerkleed, als het kale, afgedragen, vettige overblijfsel van de fluweelen jacquette,
die eenmaal zich plooide om de gracieuse gestalte des kunstenaars, die, in
verrukking over de aanvallige verschijning van Nosegay Fan, niet afliet alvorens
heel die bewondering te hebben gepolijst in de gebraamde koperplaat.

S. REYNOLDS. TYPE VAN DE DECADENCE, MET INGEGRAVEERDE LIJNTJES EN ROULETTE WERK.
(VERZAMELING S. MULLER, AMSTERDAM).
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Paleizen aan het Canal Grande,
door P. Geyl
Wie Venetië voor het eerst aanschouwt, wordt door de veelheid en verscheidenheid
van bouwkunst overstelpt. Wie er slechts korte dagen toeven kan, zal moeite hebben
om in de verwarring van zijn onthutste bewondering enige klaarheid te scheppen.
En toch, hoe ver uiteen de beroemde Venetiaanse paleizen schijnen te liggen, zij
vormen een stevige kunsteenheid en meer misschien dan in éen stad ter wereld is
een vaste ongebroken ontwikkelingslijn door al die gebouwen heen te trekken.
Wanneer men over de eerste ontroering, die geen kalme bezinning toelaat, heen
is, wanneer men erin geslaagd is overeenkomsten en tegenstellingen op te merken
en door vergelijking voor zichzelf een schoner en minder schoon heeft durven
vaststellen, dan zal allengs in de chaos geleding en tekening gekomen zijn en het
besef van een samenhang, van een groei zal tot dieper begrijpen en inniger
waarderen in staat stellen.
In Venetië met zijn zeldzaam stabiele staatkundige toestanden, waar een rijk en
talrijk patriciaat lange eeuwen achtereen tierde, bestond van vroege tijden tot diep
in de moderne eenzelfde behoefte aan aanzienlike ruime woningen, van ander
karakter
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van den aanvang af dan elders. Te Florence en te Rome b.v. had de adel, in elkander
bloedig bevechtende partijen verdeeld, paleizen nodig, die als burchten waren.
Zware, naar buiten grimmig gesloten muren; ramen slechts het hoog nodige, en op
de binnenhof heel het leven gericht. Maar in Venetië waren de toestanden anders.
Het sterk ontwikkeld begrip van de staat wist er de partijzucht gemeenlik in toom te
houden en de regeringsvorm stelde er tot andere wedijverende strijd dan met de
wapenen de gelegenheid open. Zo ontstond er al ras een bouwstijl, die niet op
weerbaarheid, maar op vertoon doelde. Naar buiten moest gepronkt worden. Vooral
de oevers van het Canal Grande werden als een feestelike uitstalling van adellike
weelde.

I.
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Van de eerste faze van deze eeuwenlange paleizenbouw - Byzantium was hier,
gelijk in heel Venetië's oudste kunst en beschaving, leermeester - zijn geen volledige
voorbeelden bewaard gebleven. Uit de resten, die door de stad verspreid zijn, en
uit de litteratuur, heeft men zich niettemin een vrij volledig denkbeeld van de
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oorspronkelike aanleg kunnen vormen en de Fondaco dei Turchi - stedelik museum
geworden - biedt eene 19e eeuwse reconstructie van zulk een paleis, waardoor b.v.
op de flanken de torens, die overal verdwenen zijn, in ere zijn hersteld. Overigens
heeft die restauratie van het schilderachtig en naar typies Italiaanse trant verbouwd
en vervallen huis, dat oude prenten te zien geven, een saai en gladgelikt gebouw
gemaakt, dat in zijn helle witheid brutaal tussen de oudversleten tinten aan het
Kanaal te blinken staat.
De Romaanse paleizen, die uit de 11e, 12e, 13e eeuw stammen, dienden niet
alleen tot woonhuis, maar ook tot berging der handelswaren van de
patriciër-koopman: de benedenverdieping was ingericht tot pakhuis en kantoor, en
kwam tot gemakkelike verscheping van de goederen met een open gaanderij op
het water uit. Het motief van de ranke zuilen, in kleine ronde bogen uitlopend,
herhaalde zich in de lange vensterreeks van de tweede verdieping, die de
woonvertrekken bevatte en aan weers-zijden zich nog in de twee brede, lage,
vierkante torens verhief. Die vensterreeks, (die eigenlik een loggia is: de zuilen
omvatten het glas niet, zij steunen de bovenbouw; er achter glas, in hout) met de
énkele vensters aan weerszijden heeft eeuwenlang het plan van de Venetiaanse
gevelbouw beheerst.
Intussen is in deze vorm niet één bewaard gebleven. Alle zijn geheel verbouwd:
hun flanktorens hebben overal voor de rechtlijnige bovenafsluiting moeten wijken
en alleen aan hun ronde boogreeksen, die gewoonlik roekeloos verminkt en
halverwege afgebroken of volgestopt zijn, zijn zij nog herkenbaar.
Piëteit voor verleden kunstvormen is een deugd van onze tijd. De grofdurvende
eigengerechtigdheid, waarmee de Renaissance, sterk in het bewustzijn, dat zij iets
nieuws te brengen had, onder de erfenis van Gotiek en Romanisme heeft
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huisgehouden, blijkt in elke Italiaanse stad. Aan de Cà da Mosto (afb. 1) is trouwens
slechts vernield, zonder dat andere schoonheid in ruil gegeven werd. Men ziet hoe
van de zuilenreeks, die eenmaal de tweede verdieping schraagde, slechts drie
bogen zijn overgebleven, waarvan er een overgaat in de muur die de open gaanderij
vervangen heeft, terwijl ook onder de andere de kapitelen afgebikt en de zuilen
weggebroken zijn. Ook van de vensters er boven is er een volgebouwd en zijn heel
wat zuilen en kapitelen verdwenen.
En toch, hoe ook de eenheid van gedachte, die de gevel beheerste, verbroken
is, een gebouw als dit, en er zijn er verscheidene zo - alle in de buurt van de Rialto,
oudtijds het handelsmiddelpunt der stad - geeft nog heel wat moois te genieten.
Van de fijne siermotieven, die deze bouwwijze kenmerkten, toch, is aan reliefs,
boogranden en kapitelen vrij wat bewaard. Gemeenlik zal men slechts aan de San
Marco, inderdaad een museum van Romaanse sierkunst, dat alles zoeken; of in
kerken altans, in de oude basilica's van Murano of Torcello. Ten onrechte. In heel
de stad, in de onogelikste stegen en sloppen, kan men soms door een staaltje van
die eigenaardige stijl worden bekoord.
De randen, zoals er aan de Cà da Mosto een rechte en horizontale valt op te
merken, vindt men gemeenlik aan bogen, gelijk die aan een huis in de Salissada
San Francesco (vroeger was er het paleis Contarini del Ferro), waarvan op bladz.
460 ren foto (afb. 2). In de kronkeling van de bladerrank zijn dieren uitgebeeld - een
steeds terugkerend motief -, die alle symboliese betekenis hebben. Oorspronkelik
altans: in
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een rand als deze zijn het wel niet meer dan dravende konijntjes, hertjes, vogeltjes;
dravend of vechtend gelijk in de ronde steen onder de welving. (De engel is natuurlik
een toevoeging van veel later tijd). De kapitelen zijn aan de Cà da Mosta alle op
een na hopeloos verminkt. Prachtig bewaard gebleven zijn zij daarentegen aan het
overigens sterk gerestaureerde palazzo Loredan, een van
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2 ROMAANSE BOOGRAND IN DE SALIZZADA SAN FRANCESCO.

de beide, die tegenwoordig als stadhuis dienst doen, en aan de groep zeer vervallen
en verbouwde paleizen daar schuin tegenover, wier gevels echter vrij moeilijk te
benaderen zijn. 't Zijn meest ragfijne uitwerkingen van het Korinthies motief; ook als
soepel vlechtwerk in steen (afb. 3).

II.
Omstreeks 1300 raakten de oude vormen van de Byzantijnse stijl in onbruik voor
de uit het Noorden dringende Gotiek. In de gehele aanleg van de gevel geschiedde
bovendien een omwenteling: de open zuilenreeks van de benedenverdieping
verdween, evenals de torens op de flanken: de gevel werd een eenvoudige
rechthoek, waarin slechts de ramen tekening brachten. De siermotiven werden nog
een enkel maal herhaald, maar verdwenen toch allengs zonder dat de Gotiek een
eigen vinding voor hen in de plaats gaf: op de vensters richtte de nieuwe stijl al zijn
inspanning.
Reeds aan de Cà da Mosto is in de bovenste boogreeks Gotiese invloed waar te
nemen; terwijl de binnenste booglijn nog rond is, vertoont de buitenste de spits. Van
deze vorm af tot de prachtige lijnspelingen van het Dogenpaleis of van palazzo
Cavalli toe is aan de vensters van honderde huizen aan het Canal Grande en in de
stad een reeks van overgangen en verscheidenheden op te merken, die Ruskin in
schema heeft gebracht. Zo geven de twee ramenrijen
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aan het huis naast de Cà da Mosto twee verschillende vormen te zien, en welk een
onderscheid nog tussen deze en de in vierkante omlijsting ingevatte en met een
pluim gekroonde onderste vensters van palazzo Foscari, om van de bovenste nog
te zwijgen. Die Gotiese vensterverscheidenheid kan men zeggen, geeft aan Venetië
zijn karakter.
In de vroegste voortbrengselen van de Gotiek te Venetië is een eenvoudig
spitsboogje, aan alle vensters herhaald, de enige bekoring. Vergeleken bij wat de
Romaanse paleisgevel geweest moet zijn, was die van de Gotiek zeker een
achteruitgang. De rechtheid werd door de vensters alleen, die er symmetries, maar
zonder groter lijnontwerp werden ingebroken, niet tot leven gebracht. Door van de
steeds weelderiger versierde vensters op zichzelf een krachtige en levendige
vormeenheid te maken, trachtte men het vraagstuk op te lossen. zonder geheel te
slagen. Tenzij...
Wie zal die uitspraak durven herhalen, staande voor de Cà d'Oro (afb. 4), dat
zeker een van de aller bekoorlikste gebouwtjes is, die ter wereld kunnen bestaan.
De tooi is niet alleen verrukkelik fijn en bevallig, maar met het ontwerp van de gevel
zo innig vergroeid, dat hij, hoe weelderig ook, nergens stoort, nergens de aandacht
onbescheiden afleidt, maar de indruk laat bestaan, dat het gebouw in eenheid uit
des bouwers geest gesproten is. De asymmetrie

AFB. PALAZZO CONTARINI-FASAN.

zelfs, hoe opvallend, schaadt die indruk niet. Men behoeft de zeer onwaarschijnlike
theorie niet aan te voeren, dat de oorspronkelike bedoeling was links van het gedeelte
met de loggia's nog een vleugel toe te voegen gelijk aan die rechts ervan. Men stelt
zich gaarne tevreden met de oplossing, dat de rankband met het wapenschild de
helften scheidt en dat elk door de meester op zichzelf behandeld is. De Cà d'Oro
lijkt in zijn soort volmaakt.
Maar is het niet het enige Gotiese gebouw te Venetië, dat zo volledig bevredigt?
En welk een afwijkingen van de bekende vormen! De open loggia van de
grondverdieping is een reminiscens aan de Romaanse paleizenstijl, en het is
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opmerkelik, dat de mid delste boog ervan rond is. Evenzeer Romaans zijn de
sierranden, die zelfs de bekende herten en konijnen en dergelijke vertonen, en ook
in hun regelmatig in zichzelf opkrullende bladerrank het oude type duidelik volgen:
trouwens het denkbeeld zelf van die tooi, die in de vierkanten van de rechtervleugel
zelf horizontaal wordt toegepast, is on-Goties. Sterker dan enig ander Goties paleis,
vertoont de Cà d'Oro een horizontale indeling van de gevel 't geen met de ideale
Gotiese stijl kwalik, maar met de rechte afsluiting van de Venetiaanse gebouwen
uitstekend overeenstemt.
Terwijl zij aldus niet schroomden in hun werk denkbeelden te brengen, die met
de
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heersende stijl weinig uitstaande hadden, ontleenden de bouwmeesters van de Ca
d'Oro aan de Gotiek haar kostbaarste bezit: de weelderige verfijning van de
vensterdecoratie en overtroffen daarin alles wat er Venetië overigens in te zien
geeft. Naar de gewoonte, die zich de eeuwen door handhaafde, namen zij voor de
grondverdieping
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eenvoud in acht en bewaarden voor de ‘piano nobile’ hun kostelikste sier. De loggia
van die verdieping vertoont de voor Venetië zo kenmerkende gedaante, die door
de loggia's van het Dogenpaleis schijnt te zijn ingewijd. De pilaren splitsen zich
boven het kapiteel en bij het vormen van de spitsboog tot een rij van elkander
rakende sirkels, wier inwendig profiel door de vernuftige aanwending van een motief,
waarmee de spitsboog zelf reeds word verlevendigd, de vorm van klaverbladen van
vieren aanneemt. Deze wondermooie architektuur, die de onweerstaanbare bekoring
van het Dogenpaleis uitmaakt, keert aan tal van paleizen terug en ook de variaties,
zoals de bovenste loggia van de Ca d'Oro er ene, en een zeer bevallige, te zien
geeft, zijn vele. Trouwens hoezeer zich houdend aan het oorspronkelik motief, de
fantazie der navolgers heeft ook de klaverbladen van de piano nobile in harmonie
met de omgeving veel fijner doorwerkt, dan de strenge eenvoud van het Dogenpaleis
zou kunnen gedoogd hebben. Niet minder verzorgd is de binnenarchitectuur van
de enkele vensters en van de verfijnde kostelikheid van het geheel zal men zich
misschien een indruk kunnen maken, wanneer men bedenkt, dat een zorgvuldige
keuze
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van zachte marmertinten een zalmkleur van het gebouwtje doet glanzen, terwijl het
vroeger de naam van Cà d'Oro niet voor niets droeg. De knoppen van de
spitsenreeks op de kroonlijst waren verguld; verguld de wapenschilden en de leeuwen
op de hoeken;
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verschillende kapitelen verguld met blauw; de randen om de vensters verguld; en
vermoedelik ook wel de vierkante vlakken, waarin de spitsbogen waren ingevat: zo
altans stellen het de schilderijen in de Academia voor, die de wonderen van het
Heilig Kruis vertonen, en voor de kennis van de oude architektuur van Venetië zo
belangrijk zijn.
Alle siermiddelen, waarover de toenmalige bouwkunst beschikte, schijnen aan
de Cà d'Oro kwistig toebedeeld. Slechts de balkonnetjes, waaraan de Venetiaanse
Gotiek een zorgzame cultus heeft gewijd, lijken eenvoudig, hoe bekoor lik ook,
indien men ze vergelijkt met die van het alleraardigst paleisje, gezegd van
Desdemona, dat aan de famielies Contarini-Fasan heeft toebehoord en dat tussen
twee grote, tans tot hotel ingerichte gebouwen staat ingebouwd (afb. 5).
Wanneer men onder de Ponte Rialto door westwaarts vaart, ziet men als afsluiting
van het Kanaalgezicht het grote palazzo Foscari (afb. 6), in de bocht gelegen en
dat met de naverwante en belendende
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paleizen Giustiniani misschien de schilderachtigste groep van heel het Canal Grande
vormt. Onder de Gotiese paleizen van Venetië is het het meest indrukwekkend.
Recht en sterk staat het daar, opvallend door het kontrast van zijn rode bakstenen
met het witte marmer van zijn vensters. De tooi is fijn, maar niet zo, dat de kracht
van het geheel erdoor geschaad zou worden. De spitsbogen van de vensterreeks
van de piano nobile zijn ingevat in de bekende rechthoekige marmer-vlakken: om
dat alles heen een smalle gouden lijst. De vensterreeks erboven vertoont de sirkels
van de loggia's van het Dogenpaleis: getrouwelik nagevolgd hier, gelijk het trotse
karakter van het gebouw verdragen kan. De bovenste vensters hebben het motief
op vernuftige wijze gevarieerd. De brede marmeren baan tussen de twee
verdiepingen, waar engelen wapenschilden houden, is een toevoeging van later
tijd.
In dit paleis, hoe aantrekkelik het zij, blijkt de grens van het kunnen der
Venetiaanse Gotiek. Hoe levendig het lijnenspel der ramen, hoe pittig de rode kleur
met het wit en goud, hoe groot ook met die drie hoge reeksen, de gevel van Foscari
ontkomt niet aan het zwak der grootscheepse Gotiese paleizen: hij is vlak, de ramen
zijn om zichzelf mooi, maar stellen geen groter geheel tezamen: men is nog niet
ver genoeg van die gebouwen, aan het Canal Grande zo talrijk, waar de groote
rechthoek van de voorwand door een erin verzinkend
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Goties ramenstuk wordt opgeluisterd: de bouwmeesters behandelen de gevel niet
als een geheel, dat door krachtige en duidelike lijnen van eenheid zou moeten
vormen. In de bouw van monumentale paleizen, kon de Gotiek het hoogste niet
bereiken: de horizontale afsluiting was een onoverkomelik bezwaar. De Gotiek, het
is bekend, heeft in Italië nooit vrijuit zich kunnen ontwikkelen. Steeds hinderde haar
de horizontale lijn, waarvan de bouwmeesters nimmer geheel hebben afstand
gedaan. Op alle gebieden bleef het een hinken op twee gedachten. In de kerkenbouw
kwamen de Italianen er niet toe de toren als uit het gebouw zelf te doen ontspringen:
zij konden de gevel niet anders dan als een zelfstandig geheel beschouwen. Te
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Venetië, waar meer dan ergens de naar het water toegewende gevel een zelfstandig
geheel was, liet de opwaartse lijn van de Gothiek hen niet toe er een harmoniese
samenhangende eenheid van te vormen. Slechts waar zij, gelijk bij de Cà d'Oro
tegen de beginselen van de Gotiek in een horizontale indeling toepasten, slaagden
zij. Het oude Romaanse gevelplan, de vensterreeks door enkele vensters
geflankeerd, waaraan de Venetiaanse bouwmeesters getrouw bleven, verergerde
de verwarring nog. Tot een sprekende geleding van de gevel was die indeling zeker
niet ongeschikt. Maar nog meer werkte zij in horizontale richting en schiep bovendien
brede wandvlakken,
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die of onbekleed werden gelaten en dan vrij doods waren, of met aan het Goties
begrip vreemde tooi - ronde kleurige stenen b.v. (daarover straks meer) - werden
verlevendigd. Maar men vergelijke zulk een veelslachtig gebouw eens met echte
Gotiek, met het Stadhuis te Leuven b.v., waar de wanden geheel in opwaartse lijnen
zijn opgelost en waar geen lege plaatsen voorkomen, die zonder verband met de
heersende gedachte door beeldhouwer of decorateur zouden moeten worden gevuld.
Maar indien de Venetianen geen werkelik grote paleizenstijl met hun Gotiese
vormen hebben geschapen, zooveel te meer hebben zij tal van hoekjes te Venetië
met hun spitsboog-vensters of balkonnetjes tot een aller-bekoorlijkste en lieftallige
schilderachtigheid vermooid. Wie zal, gaande over de Ponte dei Greci, vanwaar
eens Gentile Bellini het stadsbeeld opnam voor zijn Wonder van het Heilig Kruis,
niet getroffen worden door de intieme bevalligheid van de zo wonderlik onregelmatige
gevel van het hoekhuis (afb. 7). Het fijnbewerkte profiel van het kleine driedubbele
venster vlak onder het geestige balkonnetje, is onweerstaanbaar aantrekkelik. En
dergelijke verrassingen biedt Venetië vele. Dagen en dagen kan men dwalen door
de nauwe kronkelstegen en telkens weer nieuwe schoonheden vinden. Er zijn wijken,
b.v. die begrensd door de Merceria, de kerken van S. Giov. Crisostomo, S. Maria
dei Miracoli en ‘Zanipolo’, en door de Rio di San Lorenzo - waar men op goed geluk
rondlopend bijna voortdurend geniet van het verschuiven van 't boeiend décor van
donkere drukke steegjes, sierlik welvende bruggen over zich splitsende en bochtende
grachten, waar in de paleiswanden Gotiese vensters op uitkijken. of balkonnetjes
over steken. Soms een tuin, verrukkelik gezicht voor wie lang in Venetië toeft, al
hangen de groene ranken ook maar heen over de zware dichte muren. Soms een
poort, waarvan de deuren met lijnen en beeldwerk versierd, met een geestige dolfijn
tot klopper, een studie waard zijn. In al die schoonheid overheerst de Gotiek. Haar
zo karaktervolle vormen zijn in de grote Venetiaanse bouwsymphonie het treffendst
motief. De latere stijl heeft nodig volgroeid te zijn om zo krachtig tot de verbeelding
te spreken.
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III.
Intussen, de bouwmeesters konden hierbij niet blijven stilstaan, en ofschoon gelijk
alle nieuwe kunstrichtingen later dan elders - ook te Venetië drongen de leuzen der
Renaissance door. De architekten, die ze er brachten waren haast allen
vreemdelingen: Lombarden. Een geslacht, dat een reeks van bouwmeesters en
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beeldhouwers leverde, die krachtig meehielpen de nieuwe stijl in Venetië te vestigen,
voerde Lombardo tot bijnaam. Van hen is o.a. het palazzo Manzoni-Angaran, dichtbij
de Academia gelegen (afb. 8).
De Noord-Italiaanse vroege Renaissance heeft zich intussen op het scheppen
van krachtig-sprekende organiese bouweenheden niet in de eerste plaats toegelegd.
Wanneer men een gevel als die van Manzoni-Angaran aandachtig beschouwt, ziet
men wel, hoe in de hele aanleg andere beginselen zijn gaan
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heersen. Het is alsof over de Gotiek heen de kunst op de Romaanse tijd teruggrijpt.
De gevel blijft een rechthoek en de open benedenloggia komt niet weer, maar de
bogen zijn weer rond geworden en horizontale sierranden geven de indeling aan,
waartoe ook pilasters, aan Gotiek zoowel als aan Romanisme onbekend, worden
aangewend. Een belangrijke verbetering in het ontwerp van Manzoni-Angaran is,
dat de daklijst sterker naar voren springt en niet zooals bij de Gotiese en zelfs nog
bij vele paleizen van de vroege Renaissance, onmiddellik op de bovenste
vensterreeks drukt. Later werd er een rij vlieringraampjes of een brede reliefbaan
tussengebracht, hier vond men het door vernuftig gebruik maken van de in randen
gevatte ronde stenen van groen of rood. Toch is de geleding van zulk een gevel
nog tamelijk vlak. Men kan dit constateren door een beschouwing ook van de talrijke
andere gebouwen in deze stijl. Zij hebben weinig eigens; men verwart ze licht met
elkaar; indien ze niet rijk versierd zijn, worden ze een beetje gewoontjes en saai.
De rijke versiering, dat is hun grootste bekoring.
Niet tot de Romaansche tijd, maar rechtstreeks tot de klassieken zelf, zijn de
Renaissance-bouwers om siermotieven gegaan. De pilasters van palazzo
Manzoni-Angaran wezen er reeds op; hun Joniese kapitelen zijn niet minder klassiek.
En de vazen, door vruchtenslingers verbonden, van de reliefband die eerste en
tweede verdieping scheidt, zijn evenzeer naar de oude voorbeelden, als de versiering
van de smalle pilasters naast de ramen der tweede verdieping: ranken ontspruitend
uit vazen. Ook het bovenste balkon - het andere is waarschijnlijk later toegevoegd
- vertoont dergelijke motieven, die de vroege Renaissancekunstenaars trouwens
niet moede werden aan kerkportalen en altaarbogen, aan paleispoorten en gevels
van elken aard te herhalen of te variëren. - Van eigen vinding schijnen de in Venetië
veel voorkomende ronde kleurige stenen, van kostbaar materiaal te zijn geweest,
die ik al noemde en die ook reeds aan latere Gotiese paleizen werden aangebracht.
Het voorbeeld van de San Marco, waar met kleurig marmer zooveel schoons werd
bereikt, kan ze hebben doen ontstaan. Hun effekt is gemeenlik zeer schilderachtig;
soms lijkt het door overdrijving wat kinder-
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lik, zoals aan het
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paleisje Dario, tegenover de grote hotels aan het Canal Grande, het eerste
Renaissance-paleis van Venetië; ofschoon men zich ook tegenover dat gebouwtje
een glimlachend welbehagen niet ontzeggen kan. - Men merke aan palazzo
Manzoni-Angaran ook het sierlik rasterwerk van de ramen der benedenverdieping
op; gelijk dat aan veel huizen uit die tijd met zorg en smaak bewerkt is.
Aan het Canal Grande liggen nog verschillende gebouwen van deze soort, vaak,
zoals ik al opmerkte, wat onbetekenend (hùn eigenaardig karakter trouwens komt
in 't biezonder door het zwart worden van het marmer, het verweren van
beeldhouwwerk en verder verval minder tot zijn recht); ook in de stad is hun aantal
groot. Het mooiste en grootste van alle, palazzo Trevisan, van de famielie, die in
1620 de gezant leverde, die het verbond van Venetië met onze Republiek kwam
bekrachtigen, ligt aan de Rio del Palazzo: d.i.t.z. del Palazzo Ducale, achter de Brug
der Zuchten, En aan de Campo di Santa Maria Formosa, midden in de stad, ligt het
bevallige paleis Malipiero, waar de beminnelike heer Bizio-Gradenigo als
consul-generaal de belangen der Nederlanders te Venetië behartigt.
Door andere bouwmeesters dan de Lombardi, tijdgenoten niettemin, werd de
paleizenstijl, nu door het volledig breken met de Gotiese opwaartsstreving er de
mogelikheid toe open stond, verder op de weg van karaktervolle monumentaalheid
gebracht. De overvloed van blijde, ogenstrelende tooi werd daarbij noodzakelik
beperkt, zonder dat daarom vooreerst de weelderige levenslustigheid, die het karakter
van de huizen der Lombardi en van geheel de Venetiaanse kunst uitmaakt, in het
gedrang kwam. De wijze van uitdrukking werd alleen minder rechtstreeks.
Een gebouw als het palazzo dei Camerlenghi ontleent zijn bekoring nog aan de
kwistige bewerking met reliefs en kapiteeltooi (afb. 9): de opzet van het geheel is
niet zonder luchtigheid en zwier, maar mist kracht en eenheid van gedachte. De
staat van verwaarlozing en verzakking, waarin het verkeert, is trouwens zeer nadelig
voor de verschijning van het gebouw. dat wel droevig van zijn heerlikheid vervallen
is: eens huisden er de schatmeesters der Republiek en borg het de schilderijen van
Bonifacio, die
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tans in de Academie hangen, - tegenwoordig doet het dienst als groentepakhuis.
Anders wordt het met het beroemde paleis, waarin in 1883 Richard Wagner
gestorven is, en dat, na aan verscheidene famielies te hebben toebehoord, genoemd
wordt naar Vendramin en Calergi. Men kan dit gebouw als het eerste in grote stijl
geslaagde te Venetië beschouwen. Een veel kleiner gevel - palazzo Corner-Spinelli
(afb. 10) - zou men geneigd zijn als 's bouwers voorafgaande proefneming aan te
zien. In dat onberispelik gebouwtje heerst een eenvoudige en overtuigende
regelmaat, die zich doet gelden zonder grove middelen te gebruiken. Misschien
konden de middelen zelfs iets krachtiger zijn.
Dat nu is het geval aan het op groter schaal ontworpen palazzo Vendramin-Calergi
*)
(afb. 11), dat in de vorm van zijn raam-architektuur dezelfde hand verraadt , maar
waar in alle opzichten de toets forser is. De verdiepingen zijn door krachtig naar
voren springende randen gescheiden; de ramen van de bovenverdiepingen door
daarop rustende volle zuilen. Terwijl aan Corner-Spinelli

AFB.

12. cà GRANDE (PALAZZO CORNER).

de onderverdieping in rustica is, herhalen zich aan die van het grotere gebouw de
motieven van de andere verdiepingen in vlakker vorm. De scherpgeprofileerde
daklijst sluit het geheel waardig af.
Zo vormt dit paleis - of beter: deze gevel, want gelijk te vaak zijn de zijwanden
onafgewerkt gelaten, zodat zij aan de naar het Kanaal gerichte pracht in genen dele
beantwoorden -; deze gevel dan vormt een bewuste organiese eenheid, de fantazie
van de kunstenaar was in staat het grote vlak te beheersen en het te verlevendigen
zonder het te verbrokkelen. Met bescheidener tooi zeker, heeft hij het verlevendigd
dan de rijke gevels der Lombardi siert. Toch vindt nadere beschouwing in de détails
van dit paleis nog veel te genieten. Terwijl de kannelering der middelste zuilen en
van het binnenwerk der ramen de kracht ranker doet schijnen, verhogen de festoenen
van pilaster tot pilaster en van zuil tot zuil, de kleurige stenen en de in linten ingevatte
leeuwekoppen de indruk van feestelikheid, die de Venetiaan aan de oever van het
*)

Van geen van beide paleizen is de architekt met zekerheid bekend. In verband met beide
wordt de naam van Moro Coducci genoemd.
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Grote Kanaal lief was. De fijne balkons vertonen de gewone antieke motieven, terwijl
zij overigens - zelfs de leeuwtjes zijn nog aanwezig - dicht bij het Goties type staan.
Slechts de figuren onder de
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daklijst schijnen mij minder gelukkig aangebracht.

AFB.

13. PALAZZO GRIMANI.

IV.
Intussen was met dit bouwwerk nog lang niet het einde van de weg bereikt. De
neiging tot eenvoud en grootsheid, die in de kunstopvattingen van het overig Italië
zegevierde, kon ook aan Venetië niet vreemd blijven. Hoezeer de stad een
kultuureenheid vormde, zij was met de rest van het grote land op te veel wijzen
verbonden om niet een gedurige inwerking van het algemeen Italiaanse
gedachteleven te ondergaan. Wij zagen reeds, hoe er het begin van de Renaissance
door kunstenaars van het vasteland werd ingewijd. In het palazzo Ven dramin-Calergi
is rechtstreekse invloed van de Florentijnse Renaissance waar te nemen: de
venster-tekening schijnt aan die van het beroemde paleis Riccardiontleend. Niet
zonder wijziging evenwel naar het eigen karakter: de vensters van het Venetiaanse
*)
patriciërhuis zijn breder en luchtiger dan die van het Florentijns burchtpaleis . Maar
over 't geheel was een dergelijke aanpassing niet eens nodig, want de blijde
stemming der vroege Renaissance strookte voortreffelik met het Venetiaanse wezen,
en de stad heelt zich die kunst dan ook in korte tijd op alle gebieden eigen weten
te maken en er een levende en eigenaardige vorm tot uiting van eigen persoonlikheid
van geschapen.
Anders was het met de tweede fase. Om de idealen der vroege Renaissance te
bewonderen, ja na te volgen, moest het pronklievende en genotzuchtige Venetië
een tijdlang zijn eigen aard vergeten. Toen in 1532 het grote paleis van de famielie
Cornaro aan het begin van het Grote Kanaal was afgebrand, werd de Florentijnse
bouwmeester Jacopo Sansovino belast met het oprichten van een gebouw, dat het
*)

Karakteristiek voor het verschil tussen de behoeften is, dat de verhouding van raam tot
wandoppervlak aan Vendramin-Calergi is als 1: 3, aan Riccardi als 1: 13.
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vernietigde nog zou overtreffen. Sansovino, die reeds een kunstleven te Rome en
Florence achter de rug had en in de beginselen van verheven ernst van Bramante
en Rafaël geschoold was, toonde in Venetië de soepelheid van zijn aanleg. Palazzo
Corner (afb. 12), of, gelijk de verbazing der tijdgenoten het noemde, de Cà Grande
(het Grote Huis) treft aan het Canal Grande zeker door rustige waardigheid. Zijn
omvang is nog steeds indrukwekkend. Het ken een kardinaal met heel zijn
huishouden bergen, zeiden de 16e eeuwers met ontzag. Op de zeer
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eenvoudige grondverdieping staat stoer en hoog de regelmaat der beide zuilenrijen.
Telkens twee zuilen schragen de buitenbouw: ertussen rusten de raambogen op
vierkante pilaren. Een soortgelijke aanleg vertoont de Bibliotheek op de Piazzetta.
Maar welk een verschil met de eenvoud van het paleis! In behagelik vertoon van
kostbare pracht doet de Bibliotheek, even als de tans herbouwde Loggetta aan de
voet van de Campanile van San Marco, voor de werken van Venetië's vroege
Renaissance niet onder. Hier verwacht de bouwmeester niet van de harmonie zijner
architekturale gedachten alle uitwerking van zijn schepping: met een overlading van
beelden, van bevallige reliefs dost hij ze uit. En geen bouwwerk heeft onder de
Venetianen zulk een roem genoten als dit.
Trouwens, ook het palazzo Corner - en men is geneigd er de bouwmeester om
te loven - vertoont de ‘Romeinse’ stijl niet in zijn strengste vorm: reeds daar schijnt
Sansovino met zijn omgeving te hebben rekening gehouden. Men ziet dit het best,
wanneer men met zijn werk dat van San Micheli vergelijkt, die een vijftiental jaren
later een niet minder grootscheeps paleis aan het Canal Grande neerzetten voor
de Grimani's (afb. 13). Ook hij heeft zijn stijl verzacht. Te Verona, zijn vaderstad,
placht hij de grondverdieping met ruw rustica te bekleden, zonder zuilen of pilasters,
zodat ze als een machtig voetstuk werd voor de zware bovenbouw. Zo ver ging hij
hier niet. En toch is de indruk, die het palazzo Grimani aan het feestelik Canal
Grande maakt, er een van in zichzelf besloten, zwijgende, bijna sombere
geweldigheid en kracht. 't Is waar, dat het moeilik is te bepalen wat vroeger de indruk
geweest moet zijn van de witheid van het marmer, welks vale zwartheid tans de
stemming nog verzwaart. Toch zal zeker steeds de taal van dit gebouw duidelik zijn
geweest. De eenvoudige vormen zijn groot en weinige. Vijf ramen: de Ca Grande
zeven, palazzo Foscari twaalf. Drie verdiepingen, maar zo geweldig hoog, dat het
huis ernaast, dat er vier heeft, niet tot de helft van de tweede reikt. Van tooi is hier
weinig meer te bespeuren: de indruk komt voort uit lijnen, verhoudingen, maten.
Iets, dat met de grootsheid van dit paleis kan worden vergeleken, zou te Venetië
niet meer gebouwd worden. In paleizen als die van de famielies Papadopoli en Balbi
bleef de strenge stijl in ere, maar die gebouwen, die ook op kleiner schaal ontworpen
werden missen de indrukwekkendheid, die de eenvoud van San Micheli en, zij het
dan in mindere mate, ook van Sansovino te voorschijn helpt roepen en hebben er
met al hun weloverwogen regelmaat slechts de dorheid en stijfheid van.
Het is opmerkelik dat deze paleizen, die in hun wezen buiten de Venetiaanse
kultuur staan, in éen opzicht naar de vorm tot Venetiaanse traditie terugkeren. De
door de Romaanse stijl vastgestelde indeling van de gevel: een aaneengesloten
vensterreeks in het midden, met énkele vensters aan weerszijden was niet alleen
door de Gotiek maar ook door de vroege Renaissance bewaard. Aan de paleizen
Corner-Spinelli en Vendramin-Calergi ziet men het karakter van die indeling
verflauwen. Vooral aan het laatste is de scheiding der uiterste, vensters van de
middelste gering. Sansovino was de eerste, die in zijn Cà Grande met die traditie
brak, en zelfs toen nog niet volledig. De balkons en de smalle wandvlakken naast
de uiterste ramen geven als 't ware het verdwijnen van het oude plan nog aan. Ook
bij Sanmicheli kan men een dergelijk rudiment opmerken: de uiterste vensters van
palazzo Grimani zijn door twee in plaats van door éen zuil van de middelste
gescheiden. Maar de leerlingen van Sansovino herstelden de door hun meester
verlaten gewoonte. De Venetiaanse traditie was sterk.

V.
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En niet in vormkwesties alleen. Ook de oude zin der Venetianen voor bijna
bandeloze, van leven overstromende pronk wist
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zich op den duur tegen de van buiten ingedrongen stijlzuiverheid en ernst te doen
gelden. Sansovino zelf, door zijn omgeving gewonnen, had behalve zijn ‘Romeinse’
strengheid ook een andere les aan de komende geslachten gelaten. Daaraan
inspireerde zich in het midden van de 17e eeuw een bouwmeester, aan wie het
Canal Grande enkele

AFB.

14. PALAZZO PESARO.

van zijn meest karakteristieke punten dankt: Longhena.
Van hem is in de eerste plaats de kerk van Santa Maria della Salute. Het is een
eigenaardig denkbeeld geweest die kerk daar op de punt van het eiland, ruim
aangelegd met om zijn breeduitlopende trappen nog een wijd plein. De kerk is
trouwens zelf in overeenstemming met de plaats, die men hem gekozen heeft: 't is
een brallende uiting van de barokpraal. Wanneer ooit de barokstijl ergens past, dan
aan het Canal Grande, dat breed als het is, en omzoomd met zoveel prachtige
gebouwen, veel vertoon verdragen kan niet alleen, maar er toe aanzet. Het is niet
innig, zooals het Leidse Rapenburg of Goudse grachten, het is niet fijn schilderachtig
zoals te Leiden het gezicht op de Hoogstraat van de Aalmarkt af: geen spel van
schaduwen en glanzen, van zacht geschakeerde tinten met stille weerspiegelingen;
het is, ook door de gondels, de vrachtboten, de vaporetti, levendig, rijk, feestelik.
Met zon en met vlaggen en tapijten uit de vensters en over de balkons ziet men het
op zijn mooist, en de vervallen huizen, die er zo talrijk staan, geven zelden, als aan
de Hollandse steden, een verhoging van de bekoring, maar schaden die. Intussen,
ook in deze omgeving blijft een kerk als de Santa Maria della Salute een uiting van
ongelooflike wansmaak. Het doet pijn-
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lik aan te bedenken, dat een Christelik heiligdom daar zo werelds en luidruchtig de
aandacht poogt te trekken en dat die beelden, die er in de gewone verwrongen
houdingen van de barokstijl elegant en mondain de hand op het hart leggen of de
ogen ten hemel slaan, heiligen zijn. Maar zelfs indien men zich van die overweging
losmaakt, welk een onrust, welk een gebrek aan matiging, aan bezonkenheid. 't Is
of heel dat gebouw om onze bewondering, neen om onze verstomde ontsteltenis
staat te hijgen. De onopzettelikheid, die waarachtige kunst kenmerkt, ontbreekt. En
toch, hoe grof en smakeloos in zijn persoonlike verschijning, het effekt van de
plaatsing van het gebouw in het stadsdécor is niet misrekend. Van de Molo af, 's
avonds vooral, zijn van het fantasties en groots-decoratief stadsgezicht over het
brede water heen, dat door nog meer koepels wordt beheerst: die van San Giorgio
en van de Redentore o.a., de koepels en de trappen van de Salute een gelukkige
en onmisbare aanvulling.
*)
Met Longhena's paleizen is het in wezen niet anders. Niettemin is er groot verschil.
In de eerste plaats zijn het p a l e i z e n , en veel van wat aan de kerk te laken viel,
wordt hier deugd. Maar bovendien zijn wij hier voor de uitspattingen der barok
bewaard gebleven, omdat de bouwmeester met grote virtuositeit, maar niettemin
vrij getrouw Sansovino's Bibliotheek heeft nagevolgd. Boven palazzo Pesaro's
stevige grondverdieping in rustica twee vrijstaande zuilenreeksen, waartussen de
vensterbogen telkens weer op zuilen rusten; in de hoeken over alle ronde bogen
liggende manne- of kinderfiguren, midden erboven reuze- en leeuwekoppen: alles
besloten met vruchtetrossen en kronen (afb. 14).
Niet ver van de weelderige, maar smaakvolle en krachtige sierlikheid van palazzo
Vendramin-Calergi, noch van de kostbare verfijning en luchtige bevalligheid van de
Cà d'Oro, stuwt dit geweldige paleis zijn bonkige pracht brutaalweg omhoog.
Vergelijking doet het geen goed. Men moet het nemen zoals het is. Grof, maar sterk.
Rumoerig, maar in staat tegenspraak te overschreeuwen. Ten slotte ontkomt men
niet aan een telkens weer levendige en frisse bewondering.
En als uiting van de pratte zelfingenomenheid van een schatrijk patriciaat, gelijk
die toenam, naarmate het verval der stad deerniswekkender werd, is het gebouw
meesterlik. Het was, met Rezzonico en Labia van dezelfde architekt, het laatste,
dat belang heeft als kunstwerk. Onder de talrijke grote paleizen, die de steeds
pronklievender adel in de neergang der Republiek aan het Kanaal, maar vooral in
de stad, deed bouwen, werd kracht en persoonlikheid van kunstgedachte steeds
schaarser.

VI.
De 19e eeuw, die trouwens nergens erin geslaagd is zich een eigen bouwschoonheid
te scheppen, is voor Venetië bovendien een tijd van jammerlik verval, bijna van
ondergang geweest. Beklemmend om aan te zien moet de verwording, het zieltogen
van de eens zoo krachtig levende stad zijn geweest. ‘In diesen Hallen scheint ein
ew'ges Ach zu wohnen’ is Platen's indruk. In het grote paleis, waar de ongelukkige
doge Foscari, die 't had doen bouwen na zijn afzetting was komen sterven; waar
later koning Hendrik III na zijn avontuurlike vlucht uit zijn eigen koninkrijk Polen om
de Franse troon te aanvaarden gedurende zijn verblijf te Venetië door de Senaat
werd gehuisvest, aan welks poort de vele tientallen van gondels met roodgetabberde
senatoren hem afhaalden tot de luisterlike feesten in het Dogenpaleis; daar huisden
*)

Van hem zijn palazzi Pesaro, Rezzonico en Labia.
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in de eerste helft van de 19e eeuw twee oude zusters, de laatste gravinnen Foscari,
zo arm, dat ze ternauwernood konden rondkomen, totdat een rijk Engelschman hen
steunde; en het gebouw was zo
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vervallen en zwak, dat het in elkaar dreigde te storten. - Een balletdanseres
bewoonde de Cà d'Oro en deed er meedogenloze verwoestingen aanrichten, die
met moeite door de tegenwoordige eigenaar zijn hersteld. - Zo weinig in tel waren
de paleizen, dat Wagner de beide palazzi Giustiniani naast Foscari geheel in huur
kon nemen.
Het algemeen worden van het besef van het kunstschoon en de toevloed der
vreemdelingen hebben de stad gered. Aan het Canal Grande verkeren de meeste
grotere huizen tans in redelike staat. Anders is het helaas nog al te vaak in de stad
gesteld. Men zie het jammerlik verval van het toch zo schone palazzo Orfei, dat als
huurkazerne wordt gebruikt; om een uit vele te noemen.
En niet alleen als toeristenonderneming in het groot is de stad herleefd, men heeft
ook altans verwachtingen, wensen, plannen voor een herovering van de verloren
handelsmacht. Havenuitbreiding, betere verbinding met het vasteland, demping van
veel voor het verkeer belemmerende kanalen, dat alles komt voor op het programma
van de Venetiaanse patriotten. Zelfs indien men rekening houdt met de door de
eeuwen ingeroeste en door de vreemdelingen verergerde luiheid en slapheid, die
het eens zo kloeke en wakkere volk bevangen schijnt te hebben, men zal wel kunnen
aannemen, dat in korter of langer tijd Venetië, welks ligging niet eeuwig ongebruikt
kan worden gelaten, tot een tweede jeugd zal ontwaken.
Dat die zich ooit in een grote bouwstijl uiten zal, is niet waarschijnlik. De
aanwezigheid van een als kunst nog zo levend verleden zal de bouwmeesters in
hun vrijheid belemmeren. En bovendien, hoe lang zal het duren, voor dat in deze
met lege paleizen overvulde stad opnieuw behoefte bestaat aan grote bouwwerken!
Men heeft tot nog toe voor alle gemeente- of staatsdoeleinden uit de voorraad van
paleizen kunnen kiezen: palazzi Loredan en Farsetti dienen tot stadhuis, Grimani
tot Hof van Appel, de Cà Grande tot Prefektuur, Foscari is Hogere Handelschool,
de Fondaco dei Tedeschi postkantoor, Corner della Regina huisvest de Bank van
Lening, palazzo Pisani (a S. Stefano) het conservatorium, de Procuratie Nuove en
de Oude, Bibliotheek zijn koninklik paleis; op een verdieping van Pesaro is het
museum van moderne schilderijen ondergebracht, de Fondaco dei Turchi bergt de
oude verzameling Correr, de grote koninklike schilderijenverzameling wordt in de
a

Scuola di S . Maria della Carità bewaard, het beroemde archief in het klooster van
de Frari; de Scuola di San Marco doet dienst als ziekenhuis en hoeveel kloosters
er tot kazerne zijn ingericht, weet ik waarlik niet.
Al die gebouwen, door vroegere geslachten tot nooit weerkerende behoeften
gesticht, zijn door staat en gemeente zo goed of zo kwaad als 't ging aan eigen
gebruik aangepast. Breiden de behoeften van staat en gemeente zich uit, zij zullen
uit de tans verwaarloosde erfenis nog lange tijd kunnen putten. Maar het onstaan
van een nieuwe gebouwenpracht zal daardoor worden tegengehouden en Venetië
zal ook indien het een nieuw daden- en cultuurleven gaat leiden, het uiterlik behouden
van een kerkhof van zijn verleden, van een ontzaglike relikwie onder een stolp.
V e n e t i ë , Maart 1912.
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Jeanne d'Arc, door dr. N. Japikse.
(Slot).
Zoodra Jeaane van den koning toestemming gekregen had, om met een klein
legertje naar Orleans te gaan, begon hare beteekenis voor de Fransche geschiedenis
en daarmede tevens voor de wereldgeschiedenis. Zij heeft de gelegenheid, om te
toonen, wat ze vermocht, geen oogenblik ongebruikt gelaten, zoodra die gelegenheid
er was. Eenige dagen, nadat zij te Orleans aangekomen was, hadden de Engelschen
het beleg opgebroken. En dit is haar werk geweest! Men heeft getracht op haar
aandeel af te dingen: de bevelhebbers hadden het plan van den uitval buiten haar
om vastgesteld; het Engelsche leger was zoo klein; de Engelsche macht in Frankrijk
reeds aan het achteruitgaan. Toegegeven, althans ten deele. Toegegeven nog
bovendien, dat wij nu met eenige kans van niet mis te zijn wel kunnen zeggen: al
was Jeanne d'Arc niet gekomen, dan zouden de Engelschen door de twisten in
Engeland zelf, toen reeds dreigend en later werkelijk tot oorlog uitbarstend, toch
Frankrijk verloren hebben. Maar dan ook vastgesteld, dat dit allemaal dingen zijn,
waarop het

JEANNE D'ARC. (MINIATUUR VAN DE

15E EEUW, PARIJS).

niet veel aankomt. Waarop dan wel? Op het feit, dat hare verschijning élan aan het
deel van Frankrijk, dat den dauphin aanhing, gegeven heeft. Men bedenke het wel:
sedert jaren had deze partij geen voordeel van eenige beteekenis behaald; het
zelfvertrouwen was diep geschokt. Welnu, dit is door Jeanne's optreden veranderd.
Haar voorgaan in den strijd, hare nooit falende dapperheid, haar door niets te
schokken vertrouwen in een goede uitkomst, die voortspruit uit haar vast betrouwen
op God, hebben electriseerend gewerkt. Een tijdgenoote duidt de verandering aan
met de woorden: ‘in 1429 begon de zon voor Frankrijk opnieuw te schijnen’. En zoo
is het. Even goed als de Franschen waren de Engelschen getroffen, maar in
omgekeerden zin. Hun overmoed werd geknakt. De ‘coués’ - staartmannen, noemden
wij ze later - raakten onder een paniek. De hertog van Bedford, Engelsch regent,
schreef aan den jongen Engelschen koning: ‘tijdens het beleg van Orleans kwam
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door Gods hand, naar het schijnt, een groot ongeluk over uwe daar in grooten getale
verzamelde lieden; hetwelk
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grootendeels, naar ik denk, veroorzaakt werd door samenvalling van een valsch
geloof in en dwaze vrees voor een leerling en handlanger van den duivel, genaamd
La Pucelle, die gebruik gemaakt heeft van valsche tooverij en hekserij; dit ongeluk
heeft niet alleen het aantal uwer lieden zeer verminderd, maar tevens aan de rest
op een merkwaardige wijze den moed benomen, terwijl uwe tegenstanders er door
aangemoedigd zijn zich onmiddellijk in grooten getale te verzamelen’.
De nieuwe situatie, na de bevrijding van Orleans ontstaan, openbaarde zich
duidelijk bij den tocht van den dauphin naar Rheims. De enge ruimte, waarbinnen
het Fransche hof zich had moeten ophouden, was plotseling zeer verwijd. Zonder
ongeval, met voortdurend succes tegenover den vijand, geschiedde de reis naar
de oude Fransche kroningstad en van verscheidene steden onderweg kwamen de
betuigingen van loyaliteit. Ook deze daad van den dauphin had onder Jeanne's
invloed plaats. Voor haar was de kroning te Rheims een noodzakelijke handeling;
alleen als gezalfde des heeren kon Karel VII voor haar wettig Fransch koning zijn.
Vele tijdgenooten zagen het niet anders. Ook de

KRONING TE RHEIMS. (NAAR CHRONIQUES DE FRANCE,

1493).

Engelschen gevoelden de beteekenis van deze tweede overwinning van hunne
tegenstandster: Hendrik VI kwam uit Engeland over en werd eveneens gekroond
te Parijs; maar het scheen kunstmatig, men merkt er den invloed niet van.
Te Rheims verscheen Jeanne in al den glans van haar succes. Zij was bij de
kroning een der eersten. Spoedig daarna had zij haar invloed vrij wel verloren. Toch
wist zij heel goed, dat het doel nog niet bereikt was, al schijnt ze een oogenblik er
over gedacht te hebben zich nu terug te trekken; zij gaf duidelijk aan, wat verder te
doen stond: na Rheims moest Parijs aan de beurt komen. De oorzaak, dat dit niet
gebeurde, dat haar zegetocht gestuit werd, lag niet bij haar zelf; Karel VII en zijne
raadslieden waren er de schuld van; de hertog van Bourgondië, de bondgenoot van
Engeland, had er deel aan.
Bezien wij deze personen wat nader. Er is een bizonder sprekend portret van
Karel VII. Geen man van kracht, ook niet van overgroote zwakheid; men krijgt eer
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den indruk van inertie en berusting, tevens dien van zinnelijkheid. Een persoon, in
wiens nabijheid men zich niet te veel op zijn
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gemak voelt; men weet niet, wat men van hem wachten moet. Iemand, die als de
beste weet, wat dissimuleeren is. De uiterst moeilijke jeugd, die hij doorgemaakt
had, aan alle kanten van gevaren en in eigen omgeving van kabalen en intrigues
omringd, haast dag aan dag kwade trouw ondervindend, had deze eigenschap wel
het sterkst in hem ontwikkeld. ‘Le très victorieux roi de France’, dat boven zijn uit
wat lateren tijd dateerend portret staat, baart eerst verwondering. En toch is de
benaming de reëele waarheid. Een twintig jaar, nadat Jeanne d'Arc met hem in
aanraking gekomen was, heerschte hij inderdaad over Frankrijk. Welk aandeel hem
zelf hierin toekwam? Zeker heeft hij met een groote mate van sluwheid van gunstige
omstandigheden weten gebruik te maken en, wat misschien in zijn geval nog meer
zegt, zich weten te onthouden, zoolang hij niet geheel zeker van een goeden uitslag
was. De tegenslagen in zaken, die bij zelf bevorderde, zijn opmerkelijk gering.
‘Le très victorieux’ - wij zouden de benaming eer verwachten boven de afbeelding
van Karel's grootsten tegenstander: Philips de Goede, hertog van Bourgondië, heer
van verscheidene Nederlandsche gewesten. Het gezicht bevalt u misschien niet;
gij zijt bang in het ootje genomen te

KAREL VII (DOOR JEAN FOUQUET).

worden door dezen man met zijne scherpe trekken, met zijne helder blikkende
oogen. Hier is iemand, die weet, wat hij wil. Diplomaat als weinigen; voorzichtig,
maar toch vastberaden zijn weg gaande; geene middelen versmadende, om tot zijn
doel te geraken. Hij was bondgenoot van Engeland, maar liet niet na, als de kans
goed scheen, met Karel VII of diens raadslieden in betrekking te treden. Bij al het
gunstige van zijne positie was z i j n taak echter het moeilijkst. Hij wilde een nieuw
rijk stichten, samen te stellen uit een conglomeraat van in aard zeer verscheiden
deelen. De schepping van dit tusschenrijk tusschen Frankrijk en Duitschland in was
voor deze beide landen een groote bedreiging. Het oogenblik voor de stichting is
nooit gunstiger geweest dan in dezen tijd: Duitschland machteloos, Frankrijk niet
bij machte tot verzet, Engeland van Bourgondië's vriendschap ten deele afhankelijk.
En toch werd het plan nooit verwezenlijkt. De er aan verbonden moeilijkheden waren
zelfs voor een Philips in de gunstigst denkbare omstandigheden te groot, de
tegenwerkende krachten te sterk. Aan deze laatste gaf ook Engeland steun,
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voorzoover dit met het behoud der alliantie samenging: de Engelsche koning als
heerscher over Frankrijk had immers ook geen belang bij de stichting van het
tusschenrijk!
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Philips' verhouding tot Frankrijk was zeer eigenaardig. Een deel der landen, waarover
hij regeerde, en Frankrijk liepen in elkander; er was geen scherp onderscheid te
maken. Men zag Philips dan eigenlijk ook nog voor een Franschman aan. De
onderwerping van een groot deel van Frankrijk aan Engeland was zeer
vergemakkelijkt door zijn bondgenootschap met dit land. En in het andere deel
gevoelde men het als een nationalen wensch, om met Philips vrede te hebben; dan
eerst zou de ellende eindigen! De Staten-Generaal, door Karel VII kort voor de
komst van Jeanne bijeengeroepen, drongen sterk op de verzoening aan. De
raadslieden van Karel VII, die zich zelf hier vooral onthield, wilden niets liever;
Jeanne d'Arc evenmin. Maar de wijze, waarop zij en 'skonings raadslieden zich de
verzoening dachten, was grootelijks verschillend. Jeanne beschouwde Philips niet
dan als vassal: als zoodanig noodigde zij hem uit de kroning van Rheims bij te
wonen! Karel's raadslieden waren bereid den hertog zeer ver gaande concessiën
te doen.
Wij zullen ons bij deze raadslieden van Karel VII niet lang ophouden. Zij behoorden
tot één der fractiën, die elkander in de omgeving van Karel VII de heerschappij
betwistten. In hun gedoe was het al eigenbelang en winzucht, wat de klok sloeg:
schepping van eigen rijkjes, bijeengaring van fortuinen, omstooten van tegenstanders.

PHILIPS DE GOEDE (BUSTE TE STUTTGART).

Voor het ideëele in Jeanne's persoon en optreden voelden deze - een enkele niet
te na gesproken - niets. Zij accepteerden haar eerst, omdat ook zij toen iets van
haar te hopen hadden; zij vreesden weldra haren te grooten invloed. Reeds bij de
beslissing over den tocht naar Rheims had Jeanne met de tegenkanting van de
voornaamsten onder hen te doen. Na Rheims drongen zij, met indirecte hulp van
den Bourgondiër, Jeanne terug. Philips, ook zijnerzijds onder den indruk van Karel's
overwinningen, kwam met vredes-aanbiedingen - voor de zooveelste maal! - en
bereikte inderdaad, dat er een wapenstilstand gesloten werd. Dit is alles begrijpelijk.
Maar het raadsel blijft: Waarom heeft Karel VII nu niet Jeanne's raad gevolgd? Was
het voorzichtige berekening, al heeft hij toch moeilijk aan het tot stand komen van
een wezenlijken vrede kunnen gelooven? Waren het motieven van lagere orde:
jaloezie op de snel groeiende populariteit van de ‘pucelle’ of inertie na de actie der
verloopen maanden?
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Jeanne werd in elk geval in den steek gelaten door hem, voor wien zij hare
krachten gegeven had. Het lag buiten hare lijn, te doen, wat later Napoleon deed:
een onwillige regeering dwingen tot volgen of haar van de plaats dringen. Zij wordt
er in onze oogen te grooter om, dat zij zich zóó geheel heeft kunnen beheersrhen,
dat nooit een kwaad woord over den koning of over
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zijne raadgevers over hare lippen gekomen is, zelfs niet bij het proces! Vallen w i j
den koning en de zijnen ook niet te hard: hunne middelmatigheid en laagheid zijn,
naar een der laatste biografen van Jeanne terecht opmerkt, op het normale peil der
menschheid; de honderdduizenden op één na zijn niet anders dan dezen.
Het eerste blijk der veranderde verhoudingen werd zichtbaar bij den aanval op
Parijs. Jeanne zette dezen door tegen den zin van Karel VII; men liet haar begaan,
maar steunde haar niet - en de aanval mislukte. Toen moest ook Jeanne een tijdlang
werkeloos blijven. Zij volgde den koning naar de streek ten Zuiden van de Loire,
waar de winter van 1429 op 1430 doorgebracht werd. Al hare aansporing tot nieuwe
actie bleef vruchteloos. Wie tegen zijn wil geruimen tijd niets mocht doen en den
drang tot werken in zich voelde, hij begrijpt eenigszins, wat dit voor haar moet
geweest zijn. Men trachtte haar tevreden te stellen met mooie kleeren en
geschenken! Zij hield het niet langer uit dan tot het voorjaar. Toen verliet ze het hof
eigener beweging, zonder bepaald doel eerst naar het schijnt, zonder eenigen steun
van Karel VII in elk geval. Het vertrouwen in haar was door het uitblijven van verder
succes na Rheims begrijpelijkerwijze gedaald: hare voorgevoelens waren somber;
zij hoorde van hare heiligen, dat ze spoedig gevangen genomen zou worden.

JEANNE D'ARC NAAR ROUAAN GEVOERD. (NAAR VIGILLES DE CHARLES VII, PARIS,

1493).

De Bourgondiër had van Karels inertie uitnemend geprofiteerd. De wapenstilstand
werd al verlengd. Engeland gaf hem in Maart 1430 een belangrijk gebied in Frankrijk,
waardoor een goede verbinding tusschen Bourgondië en de Nederlandsche gewesten
tot stand kwam. Een paar steden slechts boden daar tegenstand. Het meest
Compiègne, dat zich in 1429 aan Karel VII onderworpen had en nu van Bourgondië
niets wilde weten, ofschoon de Fransche regeering niet ongeneigd was - in hoop
op vrede - de stad in Philips' handen te stellen. In Mei werd Compiègne door de
Bourgondische troepen bedreigd. Hierheen begaf zich Jeanne, nadat ze een poos
in de buurt van Parijs had rondgezworven.
Compiègne is het pendant van Orleans. Hier had het het verzet tegen het verder
doordringen van den Engelschman gegolden; daar ging het om den Bourgondiër
tegen te houden. En ook nu is de stad gered. Ditmaal is Jeanne's aandeel zuiver
ideëel. Haar optreden heeft de aandacht op het belang der stad gevestigd. Werkelijk
medehelpen aan de verdediging heeft ze niet gekund; den dag van hare aankomst
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raakte ze bij een uitval, toen ze door een ongelukkig toeval haast alleen in den strijd
was achtergebleven, in gevangenschap.
Men schreef toen 23 Mei 1430. Volgde de lange lijdenstijd: eerst in de kasteelen
van Beaulieu en Beaurevoir, behoorende aan Jan van Luxemburg, in wiens handen
Jeanne
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gevallen was; dan, na hare uitlevering voor een belangrijke som gelds aan de
Engelschen, in het kasteel van Rouaan. In deze stad werd haar proces gevoerd
voor een geestelijke rechtbank onder de leiding van Cauchon, den bisschop van
Beauvais, in wiens diocees de gevangenneming was geschied en die daarom op
de berechting aanspraak maakte. Engeland liet hem deze over onder voorbehoud
van zelf nader te handelen, als de geestelijken de gevangene vrij lieten uitgaan.
Men vergeet het gewoonlijk, waarom wij er met nadruk op wijzen: Jeanne is niet
geoordeeld door Engelschen, maar door hare landgenooten, die de Engelsche zijde
hielden; wat niet wegneemt, dat genen niet anders recht gedaan zouden hebben
dan dezen deden.
Het einde van het proces stond van te voren vast, tenzij Jeanne hare bewering
van door God gezonden te zijn herriep. Voor hare tegenstanders was deze
voorstelling beslist onaannemelijk: zij konden toch niet gelooven, dat God hen
verlaten had! Voor hen was Jeanne een werktuig van den duivel, een heks, een
kettersche. Geen beroep op de incompetentie van de rechtbank; geen beroep op
den paus vermocht hiertegen iets. En van buiten bleef alle hulp uit. Karel VII
volhardde na Rheims in zijne toen ten opzichte van Jeanne aangenomen houding.
Haar directe hulp bieden zou overigens

GRAFSTEEN VAN CAUCHON, BISSCHOP VAN BEAUVAIS. (BIBL. NATIONALE, CABINET DES ESTAMPES,
PARIS).

moeilijk, zoo niet onmogelijk geweest zijn, waarmede wij niet gezegd willen hebben,
dat dit zijn niets doen eenigermate verschoont. Er was zelfs aansporing van buiten
noodig, om hem later, toen hij als heer en meester gebood, te doen medewerken
tot een herziening van het vonnis van Rouaan!
Het proces hier duurde ongeveer drie maanden. Betrekkelijk lang. Maar er valt
te bedenken, dat het ook voor deze rechters van belang was Jeanne's schuld zoo
apert mogelijk te maken. En bij de zeer gereserveerde, uiterst voorzichtige houding
van Jeanne was dit niet gemakkelijk. Eerst langzamerhand kreeg de rechtbank het
noodige materiaal voor een acte van beschuldiging bijeen. Het proces-verbaal zelf
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is de rijkste bron voor onze kennis van Jeanne's leven. In hare antwoorden is een
soort autobiografie neergelegd, hoewel dan door partijdige hand opgeteekend - en
onvolledig, omdat de beschuldigde nooit overvloedig was met hare bekentenissen.
Voor de beschuldiging werd d i t de hoofdzaak: ‘deze vrouw wil zich niet verlaten
op de beslissing van de strijdende kerk noch op die van wien ook, maar alleen op
God’. Zij had - wil dit zeggen - zonder tusschenkomst der wereldlijke geestelijkheid,
dat is de strijdende kerk, hier door de rechtbank van Rouaan vertegenwoordigd,
naar hare bewering in verbinding gestaan met
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de overwinnende kerk, dat is de godheid en hare omgeving in den hemel. Van deze
hare overtuiging nam Jeanne onder alle bedreigingen niets terug. Toen de Universiteit
van Parijs de acte van beschuldiging goedgekeurd had en men nog eenmaal trachtte
haar tot inkeer te brengen, gaf zij een antwoord, dat den griffier in verrukking bracht:
‘Responsio superba’ teekende hij in marge aan. Jeanne had verklaard, niets
anders te zullen zeggen dan wat ze gezegd had, zelfs al was zij in het vuur! Ons
schijnt bij haar het antwoord zoo begrijpelijk.
Heeft zij op het laatste oogenblik toch geweifeld en door afzwering getracht haar
leven te redden? Het is à priori bij een vrouw als deze moeilijk denkbaar. Moet men
dan echter aannemen, dat er een schandelijk bedrog heeft plaats gehad bij het in
het openbaar voorlezen van haar doodvonnis? Die voorlezing - dit is zeker - werd
op een bepaald oogenblik onderbroken en Jeanne teekende toen met een kruis
een stuk. Dit stuk, dat als zoodanig in het proces-verbaal werd opgenomen, bevat
een onbeperkte herroeping van hare beweringen en een geheele onderwerping aan
de kerk. Het is echter - en op geen lichtvaardige gronden, maar op grond van de
latere getuigenis van den deurwaarder, die haar het stuk voorlas - betwijfeld, of dit
stuk hetzelfde is als hetgeen zij geteekend heeft. Verder durven

DE STRIJDENDE KERK. (NAAR DIVISIE-CHRONYK, LEIDEN,

1517).

wij niet gaan. Het geldt hier één van de meest besproken kwesties in Jeanne's
geschiedenis, waarvan wel nooit de waarheid met alle zekerheid zal worden
vastgesteld. Maar stel: zij had een oogenblik den moed verloren! Zou dit voor u of
voor mij een reden zijn een steen naar dit kind te werpen? Zij zou er ons te
menschelijker om schijnen.
Het was slechts uitstel - deze onderbreking van de voorlezing van het doodvonnis.
Een paar dagen later trok Jeanne in hare gevangenis in het kasteel, waarheen men
haar had teruggebracht, opnieuw mannekleeren aan, wat ze had moeten beloven
niet meer te zullen doen. Waarschijnlijk is dit een opzettelijke terugslag van haar
geweest op de schending van een aan haar gedane belofte, dat zij in een geestelijke
gevangenis opgesloten zou worden. Het gevolg was, dat de rechtbank haar recidief
verklaarde. Op 30 Mei 1431 geschiedde de verbranding op een marktplein te Rouaan.
De belangstelling in deze wonder-geschiedenis is in alle tijden groot geweest en in
den laatsten tijd eer stijgende dan terugloopend. Dichters en geschiedschrijvers
hebben haar meermalen behandeld. Er is in de literatuur een Jeanne gegeven,
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zooals ze in de volksverbeelding leefde, even goed als Balzac een Napoleon, door
het volk gezien, teekende;
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er is ook een Jeanne ontstaan op cothurnen. In het algemeen genomen zijn de
dichters, vooral de dramatische dichters, in hunne uitbeelding niet gelukkig geweest.
Shakespeare niet en Schiller evenmin: de romantiek is ten eenenmale ongeschikt
gebleken, om deze zeer reëele vrouw te begrijpen. De geschiedschrijvers hebben
het langen tijd niet veel beter gemaakt. Hunne opvatting werd vertroebeld door
vooropgezette meeningen van supra-naturalistischen of rationeelen aard. In de
negentiende eeuw - met en door de ontwikkeling van de historiografie tot een
zelfstandige wetenschap - is de visie zuiverder geworden. Nu in de laatste jaren
verschenen er drie kapitale werken, die hiervan duidelijk getuigenis afleggen. Anatole
France - die in zijn ‘Vie de Jeanne d'Arc’ als geschiedschrijver wenscht aangemerkt
te worden - schreef een boek, waar in allerlei beschouwingen en conclusiën het
rationalisme dik opligt; maar dat toch in en door de lijnen heen op verscheidene
plaatsen den man toont, die als scepticus en kunstenaar tot begrijpen beter geschikt
is dan vele voorgangers. Andrew Lang, een bekend Schotsch historicus, leverde
een kritisch zeer hoogstaand werk: ‘the Maid of France’, waarin Anatole France's
fouten breed zijn uitgemeten, maar dat juist, omdat het veel polemiseert, als geheel
niet voldoet. Ten slotte Gabriel Hanotaux: ‘Jeanne d'Arc’. Op dit werk van een der
meesters van de huidige geschiedschrijving valt wel een en ander af te dingen: het
maakt de beteekenis van de heldin al te groot, waar haast de geheele verdere
ontwikkeling van Frankrijk, ja van Europa aan Jeanne's ingrijpen wordt
toegeschreven. Men schrappe de bladzijden, waarop deze buitensporige beweringen
voorkomen. En men houdt over een werk vol bezonnen oordeel, even voortreffelijk
van kritiek als Lang, uitstekend leesbaar om zijn hoogstaande literaire kwaliteiten,
geschreven zonder hinderlijke bevooroordeeldheid. In dit boek, naar aanleiding
waarvan wij ons opstel schreven, vindt men ten slotte het duidelijkst het antwoord
op de vraag: waarom die duurzame, die toenemende belangstelling in dit
menschenkind? Omdat zij is de vertegenwoordigster van patriotisme; en nog meer
althans voor ons - omdat zij is geheel waarheid, reinheid en eenvoud. En heeft niet
onze tijd, niettegenstaande alle uiterlijk tegenstrijdigs, juist aan deze eigenschappen
volle behoefte?
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Hebe
door Karel van de Woestijne.
1.
Toen hij, zijn vleesch verteerd bij 't Nessus-kleed,
zijn smartlijk vleesch verteerd tot op het been
van romp en schouder en van 't machteloosgeworden arm-geweld en vuist-geweld;
- toen Herakles den laatsten lijdens-gang
aan zijne beenen, hard van wil en hoop,
ten hoogen stapel en vierkant gestel
van rechte dennen en het dichte hout
der beuken, langs het steilen ruig gebergt
en hoog ten hemel afgeteekend, ging;
- toen Herakles ten steilen stapel steeg,
en uit zijne eigne hand en toortse stak
de spaanders aan en 't vlugge kronkel-vuur:
toen hief hij zijnen blik de heemlen in.
Hij dacht niet, maar hij hief zijn bleeken blik,
die veeg al was en van de pijn gekrenkt,
de heemlen in. En waar de geur van hars
wolkte uit het krakend schubben-pantser op
der stammen, en een trillend floers van rook
ging blauwig stijgen om zijn rechten stand,
en de eerste vlam ging kleuren zijn gelaat
in goud: daar hief hij hemel-waarts zijn blik;
en zie, naar vager werd zijn blik, en strak
als van een doode, werd hij klaar en strak
gelijk een zout-krystal in ochtend-licht,
bij tij, aan zee....
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2.
Zóo ging hij sterven. En naarmate hij
eerst om de kuiten en dan, heupe-waart,
de dijen om, en om den weeken buik,
de vlamme lekken voelde als heet gestreel,
maar als de bete straks van vratig beest,
en raezrig kluiven tot op 't been weldra,
- maar hij stond pal; zijn leden stonden pal
als zuilen in een wervel-kolk van vuur;
en recht zijn nek stond op 't vervreten stel
der haaksche schoudren; en zijn nek ontrees
het vuur-beglansd, het vuur-beketst gelaat
récht, en zijn blikken recht de heemlen in; naarmate dús hij stond in 't haeglen, in
het hakken, in het scheuren, in 't geplof
van felle pijnen, dáár in 't klare vuur
van goed-droog hout en bij een heldren dag
die, windloos, 't spel der vlammen ongedeerd
recht-òp liet joelen; - zóo, naarmate hij
de pijne lengerhande mindren, en
een zoeten gloed ging voelen in zijn hoofd;
naarmate hij bezwijmde, en had geen wil
aldra, en geen bewust-zijn meer, en zonk
het knokig rif ineen, en bleef alleen
aldra nog over 't hoofd: daar stond zijn blik
nóg in de heemlen, klaarder steeds, en strak
gelijk een zout-krystal in ochtend-licht,
bij tij, aan zee....
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3.
Zóo stierf hij, naar de slaap hem zoet omrees
der pijn. Hij stierf. Hij sliep, en 't scheen hem of
het was een lange slaap, en droomeloos....
Het was een slaap in warm en duister licht,
in een fluweel'ge weelde en trage stilt
die niet en roerde en vredig luistrend was.
Maar ging de stilte om hem als aedmen gaan?
Ging als een bloemige adem, frisch en zoel
en lichtlijk-rillig als te Meie luwt
een fezel-wind op 't jong gebladert, gaan
de veil'ge en zeekre warmte door des slaaps?
Ging niet het dichte duister klaren van
een verren, overfloersten schijn, die zoet
maar onvoorzien was, en als vreezig miek
'lijk vreezig maakt verlangen?.... En zijn slaap
ging zien door dichte schalen, en een dag
drong binnen in zijn wezen, 'lijk de dag
dringt in het best-gesloten huis, en maakt
van taan'ge glanzen levend elken wand:
zóó voelde hij 't ontwaken, Herakles;
vóor-voelde ontwaken uit den langen slaap;
en wist niet meer of hij geslapen had;
wist niets meer, wist niet meer van wake zelfs,
van levens-wake, of zelfs wat leven is.
Het was het wakker-worden aan nieuw licht,
aan een nieuw wezen, aan eene eeuwigheid,
- maar die hem niet bevreemdde....
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4.
En toen ontsloot zijn oog. Zijn oog ontlook
gelijk een donkre bloem: zij kijkt niet uit
haar geur'ge kroon; zij ziet niet naar het licht;
zij zoekt het zoete dag-licht niet te zien;
maar ze is gelijk een schaal, ze is als een kelk:
daarbinnen vloeit de koele, dankb're drank,
en zij, ze ontvangt hem. Zóo de bloem den dag;
ze ontvangt den dag, ze ontvangt het zoete licht
en laaft en koestert zich aan 't dankbaar licht
dat neemt haar vorm aan, en wordt één met haar.
Aldus ontlook zijn blikken Herakles.
Hij wist niet of hij zien moest, maar er kwam
in hem een schoon visioen. Hij lag, en wist
te liggen aan een rust-bank, stapel-hoog
van donzen kussens en een klaar tapijt,
daarin hij lag, geschraagd ten elleboog,
zijn hoofd recht op zijn schouderen, zijn romp
hoeks aan zijn heupen die gevallig in
de donzen kussens zonken, en zijn leên
blinkend van zalven. Zóo lag Herakles,
die look zijne oogen open, onverbaasd
om 't schouw-spel dat zijne oogen zagen....
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5.
Want hij lag áan om eene tafel die
schitterend was van witte weefsels en
het goud der nappen en den gouden drank
die vloeide uit hooge kannen. Om hem heen
lagen gestalten, edel aangedaan
van blanke kleedren om het pralend lijf.
Het waren zware mannen, zwart-gebaard,
glanzend hun wangen, en hun handen wit.
En 't waren vrouwen zwaarder, op haar borst
wogen juweelen, en fluweelig stond
aan haar bloote armen wazig dons, gelijk
een ochtend-damp op verre weiden hangt.
Maar waren mannen, waren vrouwen dit?
Waren 't geen goden en godessen, aan
den goden-disch? - Hij sloot zijne oogen weêr;
Herakles sloot zijne oogen wêer: hij wist
dat hij thans lag ten goden-dissche, en dat
zij allen, goden en godessen, hem
bezagen, uit hun welgevallig oog,
hem, nieuw-gekomen aan het eeuwig maal.
Hij sloot zijn oogen, en hij was beschaamd
dat z' hem bezagen....
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6.
Maar toen klonk eene stem, die diep was als
de slagen van den ernst'gen nachtegaal
wanneer hij gaat te zingen in den nacht:
de aleerste slagen van den nachtegaal.
Zij sprak, en zag hij niet, hij hoorde haar
te spreken. - ‘Herakles’, zoo hoorde hij,
‘de tijden zijn verstreken van den strijd.
Heb, Hera, ik, gewild van bral bevel
dat gij zoudt dienen wien ik wist te zijn
een lafling, maar aldaar 'k u wilde zien
heerlijk van daden en van blij geweld:
thans zijn de dagen óm die te elken dag
tartten uw krachten en uw pratten plicht;
volstreden is uw leven, en ik ben
gelijk een moeder thans, een moeder-schoot
die haar moe kind ontvangt na langen dag
van spelen. Thans - en 't was mijn dure wil
die kreeg van Zeus, uw vader, vreugde-vol
instemming, - thans is 't, dat ge aan onze zij
zult liggen als een god “en drinken uit
de gouden nap gouden ambroisia.
Ontsluit Uwe oogen, Herakles, en zie:
zelf bied ik U de goude” ambroisia’.
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7.
Toen dronk Herakles. Om de tafel ging
van mond te mond een milde monkel, en,
toen hij gedronken had, wist hij te zijn
zijne oogen schittrend 'lijk hij de oogen zag
die hem aanschouwden. - Toen hernam de stem
van Hera, diep als nachtegalen-slag.
En hij sloot weder, als in vroom ontzag,
zijne oogen; en ze zeide: ‘Herakles,
wij hebben een zoet meisje, Zeus en ik,
bloem onzer liefde, een roosken, eene bloem
van rozelaar, van witten rozelaar.
Zij is ons meisje, zij is ons zoet kind.
Zij is pas huwbaar; zij is huwbaarheid;
haar naam is Huwbaarheid, maar zij en weet
het niet. Ze is zuiver als een klare nacht;
ze is zuiver als de dauw, en broos als hij,
en kan, als hij, weêrspieglen 't heelal,
en-weet het niet, als hij.... Zij is ons kind,
het kind van Zeus en mij; en.... - Herakles,
ik gaf te meester u booze' Eurystheus,
den kwaden lafling met den blauwen mond,
den hond met witte blikken. 'k Heb gewild
uit bralle luim dat gij zoudt lijde', om hem.
Maar.... 'k heb een kind, een schoon, van Zeus en mij.
En, Herakles, ik geef het u....’
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8.
Zij zweeg. Er wies een vrage, waar zij zweeg.
Er wies een vrage in de ijlte, aan elken mond;
maar niemand sprak. Er was alleen een vraag....
Toen zeefde een matte klaarte de ooge-leên
dóor van Herakles, en een beeltenis
zóo schoon kwam in zijn brein te zijn, dat schroom
beving hem met een warmen harte-klop.
Het was een prille meisjes-beeltenis,
en zij bewoog met huiverig gebaar,
maar in het aangezicht was aarzelloos
een glimlach. En toen zegde Hera weêr:
- ‘o Herakles’. Maar nóg ontsloot hij niet
zijnè oogen.... Klaarten waren aan 't albast
der staande dijen, die niet roerden, en,
een krans van licht, rezen heur armen, om
heur hoofdje. Maar hij dorst niet haar te zien.
- Zei Hera toen opnieuw: ‘o Herakles!’
Maar nog ontsloot hij de oogen niet.... Hij zag
de knieën die bewogen, en de huid
doorschenen met een blanke schijf, alwaar
zij rezen. En hij zag den wakken mond.
- Toen wilde weder Hera spreken, maar
zij sprak niet. En zij zag heur dochter aan,
heur meisje Hebe, en deze zag heur aan,
en aarzlend dan zei deze: ‘Herakles’.
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De laatste schemering
(fragment uit ‘De geschiedenis eener wonderbare liefde’)
door Henri van Booven.
Na dien drogen zomer kwam de herfst met heel heldere, stille dagen, en als zij
moeizaam haar taak in het nog altijd zwoele huis volbracht had, nam Laura het
laatste boek dat Roland haar ten geschenke had gegeven en zij schreed naar een
bank, die achter in den kleinen tuin stond, onder de laag neergegroeide takken van
een kastanjeboom, waaraan het blad reeds geelde.
Zij stond een wijle en schouwde door den tuin langs de appelaars vol rijpe vruchten
en zij kon boven den lagen, steenen muur de hooge, eerste huizen van de stad
zien, waarvan domp gerucht wel aandreef. Ter andere zijde rees het geboomte van
den straatweg, waar in de weiden ver weg het vee soms loeide.
Op de oude, roode steenen van het kleine huis scheen onbevangen de zon, een
zachte landwind streek teeder door de toppen der boomen.
Laura mijmerend, liet de bladen van het boek langs hare vingers glippen, terwijl
zij zitten ging. Zij opende het, even zagen hare oogen over de letters, maar dra sloot
zij het weder en zuchtend streelde hare hand, het roode, fijne leder van den omslag.
Een der groote, rijpe appels viel met dof geluid neer in het gras. Zij huiverde. Nu
zij wist, dat de dood niet meer ver af kon zijn, en hare krachten staag haar begaven,
vond zij zinnebeelden in al wat er rond haar gebeurde, in al wat zij aanschouwde.
Hare oogen werden vochtig, maar het was niet om zich zelve dat zij weende,
maar om Roland, die verlatener weer zijn zou dan voorheen. Hoe vele malen had
zij al getreurd om zijnentwil, naarmate zij gruwbaar zeker zijn hopelooze toekomst
na haar verscheiden voor zich zag.
Van af den eersten dag dat hij haar kende had hij geweten hoe ziek zij was en
dat zij nimmer zou genezen, maar als een vertwijfelde had deze onbegrepene zich
aan haar gehecht met volkomener overgave dan zij had verwacht en die haar in de
vreugde en het geluk van haar eersten huwelijkstijd, alreeds deed huiveren voor
den nood van later dagen.
Toch geleek heel dit droef bestaan haar een noodzakelijkheid. Een innige begeerte
had haar vervuld in alles voor zijn heil te leven, in zoete zelfverloochening
onophoudelijk zich te offeren.
En stil aan doormijmerde zij als zoo vele malen heel den weemoedigen tijd, waarin
zij voor de eerste maal elkander zagen en kennen leerden. Haar vader leefde nog
en een zomermiddag bracht hij Roland mede, die gevraagd had zijn boekerij te zien.
Toen zij door den corridor ging, trad Roland, gevolgd door haren vader uit de
boekerij en zij stonden tegenover elkander.
Het was een forsche, nog jonge man, zijn gelaat was baardeloos, met scherpe,
ernstige, stugge wezenstrekken.
Zij hoorde de stem haar vaders: ‘Mijne dochter’.
En van af het oogenblik dat zij elkander aanzagen, nam zij waar hoe Rolands
gelaat op eenmaal verhelderde, als verlicht door een gloed van blijde teederheid,
die zij wist dat gansch heur wezen bij zijn aanblik doortoog. Zij begeerde zijn hand
te vatten, maar alreeds had Roland de hare genomen en hij hield deze lang, terwijl
hij haar bleef aanzien, alsof de koestering van den gloed harer oogen hem
bedwelmde. Stamelend groette hij haar, en terwijl hare vader de trap afdaalde,
zwegen zij beiden. Maar in dit zwijgen verstonden zij meer dan woorden konden
uitdrukken en wisten zij dat het gelukkigste tijdperk huns levens was ingeluid.
Beneden in den corridor zag zij haren vader
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fluisterend zich buigen naar den bezoeker, zijn wezen was vol droefheid en zorg,
en zij begreep dat hij van haar ziekte sprak.
Maar den volgenden dag kwam Roland weder. En zonder vooraf te overleggen,
zagen zij elkander nu iederen dag op het zelfde uur. Het was alsof al hunne
handelingen slechts door een stille, innige, altijd hechter genegenheid geleid werden.
Roland was zwijgzaam, en somber als den eersten keer dat zij hem had gezien,
maar wen zij elkander aanzagen, ontwaarde zij in zijne donkere oogen één glans
van innigheid, één blij herkennen van haar groeiende liefde en zij begreep dat
ondanks alle tegenspoed zijn trouw zou blijken. En vast besloot zij, deze laatste
jaren van haar leven zouden hem alleen gewijd zijn, zij wist nu hoe eenzaam hij
leefde, al had hij haar de reden daarvan nog niet gezegd, zij zouden trouwen en al
wat hem ontbrak zou zij vurig trachten hem te geven.
Den middag vóór hun verloving deed Roland haar het verhaal van zijn jeugd.
Heel jong nog had hij zijn vader verloren.
Zij bewoonden toen te plattelande een oud huis in een kleine stad, later toen zijn
vader was gestorven, gingen zijne moeder en zuster naar de hoofdstad, en zij bleven
daar.
Van zijn vader had hij verre heugenis, een groot, baardig man, zijn zaken in een
ruime kamer van het woonhuis drijvend, een vriendelijk goedgezind man, die hem
dikwijls liefkoosde. Naarmate de jaren vergingen en hij bemerkte, hoe zijne moeder
de enkele malen dat zij van zijn vader sprak slechts smaalde en schimpte, voelde
hij wrevel en wrok tegen zijne huisgenooten.
De heugenis aan zijn vader deed hem heel zijn leven weemoedig naar trouw en
aanhankelijkheid verlangen. Die zocht hij weer te vinden op de school waarheen
hij gezonden werd. Maar zijne kameraden begrepen hem niet en vonden hem
weekhartig, vreemd en hinderlijk; zij kozen hem tot mikpunt van velerlei plagerij.
In het einde vreesden zij zijn na veel tergen woest ontvonkte drift en hij kreeg den
naam valsch en boosaardig te zijn.
Hij had geen enkele vriend, was tegen allen wantrouwig geworden, hij haatte hen,
die zijn begeerte naar vertrouwelijke genegenheid met zoo grove stompzinnigheid
ontvangen hadden, en zij haatten hem, beducht om zijn lichaamskracht, om zijn
begeerte naar kennis, zijn ijver en scherpzinnigheid. Hij was als een afzonderlijk
wezen waarvan zij vooral de minachting voelden voor hun luidruchtige bandeloosheid
en laffe schenderij.
In al die droeve jaren en heel zijn verder leven door bleef slechts de herinnering
aan zijn vader lichtend voor hem leven.
Hij schuwde de kilte van het tegenwoordige, van de koude wereld om zich heen,
een gruwel waren hem de loome, onontroerbare bezonnenen, nimmer bevangen
van een hoog opvlammende hartstocht, in nietige zelfzucht bedacht op klein gewin
en klein genot, onverbonden in één schoonen geest van saamhoorigheid, lauw in
de liefde voor het land der vaderen. Wat baatte het, te zijn als hij een vaderlander
met een stillen, een heiligen eerbied voor zijn geboortegrond en al het schoon
daarvan, wanneer hij eenzaam bleef met deze geestdrift, wanneer geen enkel bijviel
met een tintelend woord, een daad waardig roemruchte historie.
En aldus wrokkend was Roland tot man gerijpt, een bepeinzer, een hartstochtelijk
minnaar van het schoon der oudheid. Staag arbeidend kende hij slechts de begeerte
zich daarmee te vereenzelvigen. Er was maar één glanzend tijdperk waarnaar de
menschheid door vele, vele eeuwen heen had opgezien, wanneer zij dorstte naar
verjonging en nieuw leven. Ook Roland had in het einde aan die koele boorden zijn
heil gevonden; tragediën en heldendichten beschreef hij in eigen taal in de oude
rhythmen.
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hij behield zijn somberen wrok en zijn verbittering tegen al wat er buiten dit bewegen
der gedachten in de wereld der werkelijkheid leefde, een wereld die niet gelijk de
in zijn geest herboorne van felle levensblijheid fonkelde....
Laura, in mijmering tuurde voor zich heen. Verre en vage geruchten van de stad,
aandoemend als het ruischen van dreigende wateren, beklemden haar de ziel. Zij
moest er naar luisteren, terwijl zij zonder het te weten naar de nijgende boomtoppen
keek en naar de schaduwen tegen het huis, die zich langer rekten, naar het licht
van den namiddag, dat de voegen in de muren verdiepte.
In de doffe beklemming waarin zij de ontzetting van het zekere en eeuwige
scheiden voelde naderen, keerde telkens weeër de deernis om Roland, deernis
oneindig schrijnender dan de smart om eigen rampzaligheid.
Velerlei gedachten, in wilde opeenvolging, woelden voort door haren geest, als
kwelgestalten rezen zij en grepen zich aan haar vast.
Zij herinnerde zich, hoe Roland haar weinige dagen na hun verloving vertelde
van een vriend, een verlatene als hij, een teekenaar van zonderlinge begaafdheid,
maar een zwak en ziekelijk man. Jaren lang hadden zij in het zelfde huis gewoond,
vóór zij elkander leerden kennen. In het einde bezochten zij elkander, dat was een
jaar voor haar verloving geweest.
Met dien kunstenaar reisde Roland in den zomer naar Engeland, naar het Zuiden,
daar had hij heel onverwacht gevonden wat hij nimmer en nergens bestaanbaar
vermoed had; de levensblijheid die na aan de zooveel gedroomde stond.
Den dag dat zij de terugreis wilden beginnen, werd de schilder ziek, heel langzaam
herstelde hij na zijn weerkeer in het vaderland. Enkele maanden nadat de koortsen
geweken waren, reisde hij naar de bergen.
Voordien had hij haar portret geschilderd.
En hoe was het, dat het ingevallen, baardige gelaat van dien kranke haar de
laatste dagen herhaaldelijk verscheen? Het was een zonderling, zwijgzaam mensch
geweest, zij herinnerde zich zijn wondervreemde penteekeningen, waarvan Roland
er vele bezat en die de zelfde scherpte en strakheid toonden van de ijsbloemen,
die des winters de vensterruiten sieren....
Op eenmaal legde Laura het boek uit hare handen. Zij trad langzaam door den
tuin naar binnen het huis, als werd zij daartoe door iets buiten haar wil gedreven.
In Rolands lessenaar lag een brief van den schilder waarin deze had geschreven
dat zijne ziekte verergerd was.
Zij zocht dien brief en staande bij het venster, tuurde zij naar de gekleurde
afbeelding op het papier, van een breede laan vol hooge huizen, waarachter
besneeuwde bergen rezen.
‘Daar is hij nu en hij sterft, en ik sterf. Wij waren beiden Rolands vrienden’, dacht
zij en de tranen gleden langs hare wangen op den brief dien zij weder weglegde.
Zij keek naar het portret boven den lessenaar, maar alreeds was de avond nabij,
zij ontwaarde tegen den dof lichtenden achtergrond slechts de teere omtrekken van
het gelaat en de schouders, en huiverend daalde zij langs de trappen naar den tuin,
waar de eerste schemering begon.
Hoe smartelijk dat zij thans Rolands thuiskomst beidde. Sinds lang had zij de
klokken in de stad het uur hooren slaan waarop zij hem elken middag thuis
verwachtte, zelden bleef hij later uit, waarom gebeurde dit nu juist dezen avond?
Weifelend bij elke schrede drentelde zij schuw over de paden voort. Geen geluid
ontging haar, terwijl zij tuurde door den schemer. Zij poogde zich te beheerschen,
maar nauw had zij den wil daartoe gevat, of nieuwe vreezen deden haar haastig en
hijgend ijlen naar binnen het huis, de gangen door, waar zij de deur opende voor
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nen te lichten, ook aan de vensters der eerste huizen van de stad blonk het schijnsel
der lampen, de leegte en de holte van den stijgenden nacht staarde haar aan, reeds
was het te donker om menschen te onderscheiden. Zij wankelde een eindweegs
voort op den weg, ging terug weer, zij kon het eenzame huis niet verlaten.
Hoe durend glipte de avondwind door het dor ritselend gebladert der boomen van
den straatweg. Even hoorde zij het aan en het was haar alsof een wereld van
weemoed hoog over haar henen suiselde. Rillend staarde zij naar de verten en dan,
schier zonder te weten wat zij deed, in haar nu tot schrijnende wanhoop gestegen
vrees en onrust, sloot zij de deur, bleef er bevend tegen aan geleund staan wachten
op eenig welbekend geluid.. En wéder stond zij in den tuin bij de bank. Zij had het
boek genomen en trachtte in het late licht te lezen om haar geest te bevrijden, zij
schreed langs de appelboomen, naar de rozenstruiken, waar de laatste rozen
bloeiden. Buiten op den straatweg reed een wagen voorbij, zij zag in het rood van
den avondhemel de nok van het huis verlicht, in de vensterruiten blonk purperen
weerschijn, zij neeg het hoofd dieper en dieper en ademde den geur der rozen in
onuitsprekelijke droefenis.
Een ijzige koude scheen rond haar heen te tochten, heftig en zonder ophouden
hoestte zij, de koorts brandde door hare leden. In ontroostbare verlatenheid zocht
zij tastend naar de bank bij den kastanjeboom, terwijl een nevel rond haar scheen
op te doemen.
Waarom had zij het hem niet gezegd hoezeer krank zij zich voelde deze laatste
dagen? Nooit zou zij den moed hebben het te doen, heel de lange, wreede zieltoging
zou geen sterveling weten hoe duldeloos zij leed, tot aan haar laatsten ademtocht
zou zij het hem vooral verzwijgen, om zijnentwil zou zij het alles dragen, héél alleen....
En van nieuws af aan ging zij door angst en onrust en de booze koorts verteerd
wankelend langs de paden, zij hield het boek tegen hare hijgende borst, haar
bonzend hart gedrukt, het was alsof zij voortschreed in een andere, duistere wereld,
waar alleen zwarte vrees bestond om vervaarlijk dreigend onheil en meedoogenlooze
foltering.... Zij hoorde niet hoe er gerucht kwam in het huis; maar toen zij zacht
kreunend met de armen naar voor uitgestrekt steun zocht, terwijl hare tanden
kletterden, herkende zij plotseling Rolands gestalte, die haastig door den schemer
op haar toeliep. Zij hoorde zijne stem, maar zij verstond de woorden niet die hij
sprak, alleen voelde zij haar lichaam tegen het zijne, en hoe hij haar eindelijk in
zijne armen opnam, haar dragend naar binnen het huis....

Van een praatziek kwezeltje
door Frans Verschoren.
‘Dag, Lieneke’, zei Barbara, en ze stond, vertrekkens gereed en heelemaal op heur
zondagsch, half nog naar binnen gekeerd, in 't opene lichtgat der huisdeur; ‘en stel
het maar goed, zulle; tot overmorgen;.... ja....’ knikte ze, vriendelijk tevreden, inwendig
gelukkig en jubelend, al liet ze het niet openlijk naar buiten schijnen om het arme
Lieneke niet te bedroeven; gelukkig en blij, omdat zij er eens uit mocht, omdat er
nu eindelijk weer eens wat gebeurde dat de droeve, eentonige grijsheid van heur
leven kwam opvroolijken met een beetje frissche zonnigheid en warmere tint; ‘ja....
't zal weeral gauw voorbij zijn, troostte ze; korts na den middag ben ik al terug, gelijk
verleden jaar’.
‘Dag, Barbara’, treurigde flauwkes het
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vrouwkes versleten stemmeke tegen; ‘de komplementen aan uw zuster. En kom
het dan maar sebiet allemaal vertellen, al het nieuws’.
Want dat was Lienekes troost, al het nieuws te vernemen, velerlei en allerhande,
dat Barbara meebrengen zou bij heur terugkomst, dat was de eenige vergoeding
voor twee dagen, twee lange dagen droevig alleen zijn.
Barbara was weg en Lieneke zuchtte.
Ze woonden samen, sedert jaren al, op den hoek van 't Hellestraatje op 't Begijnhof
en ze waren, in den loop van den tijd, als echte zusters geworden voor elkaar: ze
verstonden malkanderen zoo goed, want ze waren allebei even babbelziek en
nieuwsgierig. En niets kon er gebeuren, bij de menschen op 't hof en 't is eender in
welk straatje of steegje der stad, dat hier niet werd verteld, nieuwsgierig bekeken,
zorgvuldig besnuffeld en over en weer gesjouweld door de twee ouwe lameerkes.
Lieneke was de oudste van de twee, van voor in de zestig, en ze was nog al
moeilijk op heuren gang. Ze pikkelde rond met een stok en zoo sukkelde ze nog tot
in het Begijnhofkerkske, waar ze regelmatig, iederen dag, naar de mis en naar 't lof
trok of biduur ging houden als 't gedurige Aanbidding was. Maar buiten het Hof
geraakte ze bijna nooit meer. Barbara deed de boodschappen buiten, in de stad,
en bracht te gelijk de nieuwskes mee, de veelvoudige gebeurtenissen van elken
dag, die ze te weten kwam, bij bakker, beenhouwer of winkelier, die rondgebriefd
werden bij de groenselvrouwen op de markt of die ze te snappen wist, terwijl ze
even stond te semmelen met een of andere kennis, die ze staan hield op den hoek
van een straatje; de velerhande voorvallen, die Lieneke en Barbara dan te zamen
ijverig bepraatten, wikten en overwogen, neerstig uitpluisden en uiteenrafelden van
naaldeken tot draadje, en waar ze zoo hun dagelijksch genot aan beleefden;
gebeurtenissen, klein of groot, die ze naspeurden in al hun vertakkingen en
verwikkelingen, waarvan ze de mogelijke gevolgen wisten te voorspellen, en die al stonden de vrouwkes er ook heelemaal buiten - hun eigen, ledige leven kwamen
vullen met een zeer groot belang. Hun beider leven was geweest als een grijze
zandweg door 't vlakke land, langs weerszijden regelmatig met even hooge boompjes
bezet, zonder eenige verandering van uitzicht of plots blije verwisseling van kleur.
Ze hadden nooit hooge vreugden voelen jubelen, wilde driften voelen stormen of
diepe smarten uitgeweend, en, in de troostelooze effenheid van heur eigen leven,
vonden ze genot in al wat het leven der andere menschen om hen heen kwam
beroeren.
En nu zat Lieneke heelemaal alleen, moederzielig alleen twee lange, eindelooze
dagen, en 't leven, van binnen en buiten, stond stil, roerloos en stil. Lieneke voelde
't, en het gaf een beklemming aan heur hart. Ze dacht al met eens aan den dood
en ze werd bang.
Barbara was weg, naar Antwerpen, heur eenige, gehuwde zuster bezoeken,
zooals ze telken jare deed, rond dezen tijd. En ze had Lieneke getroost met het blije
vooruitzicht van het vele nieuws, dat ze meebrengen zou, uit de stad.
Maar Lieneke zat hier, vol droeve en bange gepeinzen.
Ze stopte kousen en van tijd tot tijd keek ze over den grooten, zwartgeranden bril
heen, die op den tip van heuren neus stond, en heur blikken wandelden de stille
kamer rond. Kijk eens, Poes, heur groote, zwarte kater, was ook al weg en met hem
het eenige, vreemde leven dat er anders nog roerde in heur stille woontje.
Tegen den avond hoorde Lieneke plots, door de stilte heen die alom hing over
het Begijnhof, den wind, die ongemeen te roeren begon. Hij schudde boosaardig
de takken der fruitboomen, die stonden aan den overkant van 't Hellestraatje, in
Belleke Franck heur hoveke en toen begon hij lawaaierig te toeteren in de schouw.
En als Lieneke heur

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

495
avondlamp ontstoken had en dat het volop duisterde in de straatjes, braken al met
eens de wilde herfstwinden los met ongekende kracht en ze vielen ongenadig aan
't bulderen over 't peiselijke Rusthof. Ze buitelden holderdebolder door de lucht, in
zware gulpen golvend alover de dakenwemeling der huizekes. Ze zwierden gierend
om het ranke kerktorentje heen en het klonk soms als zaten er daar boven wel
duizend uilen, die te zamen jammerlijk hol awoedden of schril schetterkresten door
de fluweeldonkere nachtlucht.
De najaarswinden! Ze voeren vervaarlijk door de reuzenkruinen der olmen, die
zich rijen langs de stadsvesten, buiten het Begijnhof en daar gingen ze ongenadig
te werk. Ze martelden de bladerentrossels, zoo dat de takken zwiepten op en neer,
met wilde dronkemansgebaren armend en molenwiekend, en ze jammerden te gaar,
blaren en twijgen en takken, moegegeeseld, en hun eendelijke klachten verklonken
verre in den nacht, als het rythmische weeklagen der zwaargefolterde zee.
Zoo voeren ze door de lucht, tijd aan tijd, steeds luider en luider met het vorderend
uur, met versche gulpen en nieuw geweld op het verlaten Begijnhof beklemming
en nijpende vrees verspreidend, wijl ze toch zoo onmenschelijk huilden, snerpend
en gillend door de nauwe straatjes en de pover verlichte steegjes.
Het oude, bange kwezeltje zat moederzielig alleen en ze luisterde strak naar het
onweer, dat ongenadig zwiepte over heur huizeken heen. Heur harteke werd klein
en tokte luid.
Ware Barbara nu maar thuis geweest, dan hadden ze samen wel te sjouwelen
gehad en ze hadden er zoo lichtekes over heen gepraat om den tijd wat te korten
en dan zou Lieneke ook zoo gespannen niet zitten luisteren naar dat helsche lawaai
van den wind.
Heerelief! Wat duurt zoo'n avond lang, nu vooral, met zoo'n baldadig noodweer!
Hoor toch maar! Dat gillen en janken, in de schouw.... Was dat de wind wel?..
Neen, zoo huilt geen wind, zoo.... Waren dat niet.... en Lieneke voelde 't werkelijk
worden en ze gruwde voor de benauwende zekerheid.... ja, dat waren razende
katers en wilde katinnen, booze geesten, die daar samen deerniswekkend hun
helsche gangen gingen; en ze kreeg een voorgevoel dat ze hier plots binnen zouden
varen en ze zag het al in een ijselijk vizioen: de soepele kromming der zwartgepelste
ruggen, golvend omelkaar, de groenlichtende schittering der oogen, de wreedaardige
klauwing der scherpe nagels, openrijtend het vleesch, de roode strieming van 't
gutsende bloed en, moest het gebeuren, ze voelde 't, ze wist het, dan zou ze sterven
van schrik....
Het gebeurde niet,.... nog niet.... maar kijk, Lieneke zag het toch wel, heel
bescheelijk: Waarom waggelde plots het povere vlammeke, dat als een brandend
harteke dobberde op zijn drijfdopje in het olieglas, waarom bibberde en knetterde
dat lichtje, dat daar stond voor het beeld van Ons Lievrouwke?
Het oude wijveke dierf niet verroeren van heuren stoel en heur lippekes alleen
bewogen, heur bloedlooze lippen bewogen neerstig, gebedekens prevelend, die
angstig opwelden uit heur angstige hart en heur oogen keken starlings naar het
buitenvenster, dat vierkant zwartte in den muurwand. En ze wist nu zeker dat er
van avond nog wondere dingen gebeuren zouden bij heur!
Flauwekes schemerde door 't venster, het Begijnhofstraatje en een stukje hofmuur
aan den overkant. En aldoor hoorde Lieneke geruchten, angst gevende geluiden,
al vreemder en onverklaarbaar, alom, boven heur en in het straatje, waar nu geen
levende zieltje in roerde en waar, op dit late uur, wel niemand meer komen zou....
Luister! Nu was het geklater, gerommel van ijzer en ketens en daarboven uit, heel
verre, droeve geklaag van gemartelde die-
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ren.... dat dan weer verliep en vergroeide tot een dof rammeien en beuken van
ongekende krachten, waartegen geen menschelijke krachten iets vermochten; en
Lieneke begon vastelijk te gelooven dat dezen avond de wereld zou vergaan, dat
dit nu het begin was van de ontketening der allervreeselijkste machten; en ze voelde,
dat het ieder oogenblik kon worden een gekraak, een openbarsten van den grond,
instorten van heur huizeken en al wat er hier was, een regen van vuur uit de lucht
en een vreeselijke val in de vlammen, wreedelijk optongend uit donkergapende
diepten....
Heerelief! Waarom was Barbara vandaag nu juist weg en waarom zat Lieneke
alleen, jammerlijk alleen, in deze allervreeselijkste ure!
Oei! Oei!.... Ze sprong op van heuren stoel en gilde luid, een scherp snijdenden
gil, die de stilte in heur kamerke plots wreedelijk verscheurde en, terzelfden stond
dat Lieneke, in heur van schrik brandende oogen, daarbuiten, het vreeselijkste zag,
gebeurde hier binnen iets vreemds: het lichtje, dat als een gele harteke dobberde
in het olieglaasje, knetterde sputterend, knipte, nog eens, en ging uit.... En onderwijl
zag Lieneke daarbuiten, plots opvisioenend voor heur van schrik brandende oogen,
daar zie, daar, door het zwarte venster, een groenbleek, doodskleurig gelaat, en
twee oogen, oogen, wit en zwart, vervaarlijk groot vol wilde dreiging, oogen, die in
heur oogen staarden.... maar dadelijk wegsomberden in de donkerte der straat....
En bots daarop: een dreunende bons dofte boven heur hoofd en toen verklonk
er, schril en krakend, op de straatkeien, een klabetterend geluid van stukgesmeten
steenen en rinkelend glas....
Op Lienekes voorhoofd perelden dikke droppels van angstzweet en heur harteke
tokte luid tot in heur keel....
In dees uiterste ellende en hoogsten nood begon ze luidop te bidden, ze
sprenkelde haastig wijwater rond en heur bibberende vingers zwierden de droppels
tegen de glasruiten, waarachter het spookvisioen verzwond.... Dan vouwde ze heur
handen en luide smeekend, met heur biddende lippen, met heur oogen vol angst,
knielde ze neer op den vloer voor het Lieve Vrouwebeeldje. En het wekte een
wonder: Lieneke voelde dat de zalige kalmte die straalde uit het heilige gelaat
neerdroppelde, zalvend, in heur hart en dat gaf heur plotsen moed en betrouwen....
Ze was niet meer alleen, ze kreeg hemelsche hulp, heur gebed was aanhoord en
ze zag nu ook al met eens dat de olie in 't glazeke opgebrand was en ze herinnerde
zich tevens dat ze van avond verwaarloosd had er verschen voorraad bij te gieten.
En het werd heur klaar en zeker, op den zelfden stond, dat al die booze geluiden
niets anders waren dan stukgesmeten pannen en ruiten, en vervaarlijk windgeloei,
wreedaardig stormen, waarna de winter zou komen; en dat gelaat, zoo bleek en
ijselijk schijnend in den donkere, een menschelijk gelaat, een vrouw, die nieuwsgierig
kwam binnenloeren bij heur.... en ziede wel dat het zoo was.... want, nog had Lieneke
den tijd niet gehad om het oliekanneken te grijpen en het lichtje weerom te ontsteken,
of daar hoorde ze, heel bescheelijk, de huisbel die weerklonk in den gang bij Rozeke
uit Sint Appolonia, heur gebuurvrouw.
Wat kon dat nu wel beduiden, zoo'n late bezoek, in zoo'n vreeselijk noodweer,
zoo iets heelemaal buitengewoons? Neen, maar, dat moest ze weten, wie er zoo
onbeschaamd bij heur spionneeren dierf en daar nu binnen wou bij Rozeke. Want
dat moest ze vertellen aan Barbara, om er het fijn van te kennen. Ze trok voorzichtig
heur deurken open en piepte de straat in:
En ze zag het!
Een vreemde gestalte, omhuld in een somberen, wijd opbultenden mantel,
onkennelijk en vreemd, zoo als niemand hier gekleed ging op 't Begijnhof, een
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Rozeken, zonder dat Lieneke zien kon wie of er de huisdeur voor heur had geopend.
Ze had het duidelijk gezien en toen overviel heur opnieuw een onverklaarbare angst,
om al het vreemde, dat ze gehoord en beleefd had van avond.
Plots slaakte ze weer een korten gil, want ze voelde iets gluiperigs beroeren heur
rokken.... ze snokte de voordeur terug toe.... en ze zuchtte, van verlichting, toen ze
Poes zag, heur zwarten kater, die uit het noodweer gevlucht was en binnen
gesprongen....
- ‘Poes! riep het vrouwke, Poes!’ En ze voelde zich minder alleen en weer stouter
geworden.
Ze goot olie in het lampke op de schouw en ontstak het van her. Ze draaide de
huislamp, die op de tafel stond, wat hooger en ging zitten.
Terwijl ze neerstig te bidden zat, terwijl in heur oor de angstgeluiden verklonken
van het groeiend tempeest, zag ze voor heur oogen die vreemde gestalte weer
staan. En het ongekende begon heur te prikkelen en te tergen. Ze zou het zoo
gaarne weten wie er zoo laat nog, en ongekend, God weet waarom, hier bij Rozeken
moest komen op 't Begijnhof. Ze zou het dadelijk aan Barbara vertellen bij heur
terugkomst, al de wondere en onverklaarbare dingen, die er van avond waren
gebeurd. En Barbara, die zoo slim was, zou het wel te weten geraken wat er allemaal
achter mocht steken.
En heur groot verlangen om toch nog wat meer te vernemen, gaf heur plots een
inval: Ja, ja, ze zou 't doen. Ze stond op; ze liet heur gebedekens in den steek en
ze ging, teenentippend, naar den muur, waarachter Rozekes woonkamer lag en ze
drukte heur oor tegen den killen muur.
Ze luisterde....
Ze hoorde 't zoo goed: dat zie, dat is Rozekes stem, maar wat ze zei, verstond
Lieneke niet; het was zoo maar een dof, gedempt gebrom, en dat nu.... neen, dat
is Rozekes zuster niet.... nu Rozeke weer, en heur zuster seffens daartusschen,
luider en nijdiger.... en dan die andere weer.... Wel, heerelief, ging die nu niet aan
't weenen?.... Maar, hoe geduldig gespannen het vrouwke ook te luisteren lag, geen
enkel woordeken kreeg ze duidelijk te snappen.
En 't was wel jammer, dat ze met zoo weinig tevreden moest zijn.... Hoor dien
wind weer eens! Ze zou niet slapen, van den heelen nacht niet.... En in heur groeiend
verlangen om er kost wat kost iets bepaalds en zekers van te hooren, nam ze plots
een gewichtig besluit. Wel ja, ze zou het maar wagen. Rozeke kon het immers niet
kwalijk nemen, dat Lieneke heur iets kwam vragen! En het oude wijveke pikkelde
moedig naar buiten en ging bellen aan Rozekes deur.
Het duurde tijd aan tijd en 't was eindelijk Rozeke zelf die kwam opendoen. En
Lieneke zag het seffens: Wat deed ze toch vreemd! Ze plantte zich breed-uit, te
midden van den gang, den weg versperrend aan het nieuwsgierige vrouwke, dat
maar seffens, gewoon weg, binnen wou gaan om met eigen oogen te zien wie er
was.
- ‘Coleta slaapt al, zei Rozeke, en ik heb ook mijn lichtje al uitgedraaid. Ik meende
daar juist naar boven te gaan’.
Waarom liegt ze, dacht Lieneke, die onderwijl rondloerde in den gang, waar niets
te zien was dan het bibberend lichtje, dat in een roode glazeke den heelen nacht
bleef branden onder het beeld der heilige Appolonia.
En toen brabbelde Lieneke:
- ‘Ik meende.... is de bakker hier juist niet geweest!’
- ‘De bakker?.... wel nee, menschlief, we gaan zelf om ons brood.... hier is niemand
geweest.... wie zou er nu komen, door zoo'n noodweer!’
- ‘Ik meende 't zoo maar.... Niemand zegt ge....’
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wind, hè, wat een leelijke wind; daar slaap ik niet van, te nacht!’
Toen Lieneke weer terug in heur huizeken was, moederzielig alleen, schudde ze
peinzend heur grijze hoofd:
Niemand! Zou 't waar zijn? Maar dan? Die oogen en dat bleeke gelaat van een
vrouw?....
Lieneke vermeed nu nog buiten te kijken door het venster, uit vrees ze daar weder
te zien, die oogen, groot openrondend, zwart en vervaarlijk wit, vol wilde dreiging..
Ze ontstak heur nachtkaars, draaide de huislamp uit en trok naar boven.
Ze dierf niet kijken naar de vreemd gebochelde schaduwen, die dansten over de
witte muren en ze knielde neder voor heur bed, met heur hoofd voorovergebogen,
half gedoken in heur peluw. Zoo bad ze vurig om vergiffenis en om vredige rust te
nacht.
Ze blies het licht uit en nu lag ze daar, in heur bed, met heur gelaat naar den muur
gewend.
Ze zou nog niet slapen, dat voelde ze wel, en ze moest nog maar bidden.
Ze woelde om en om.
Hoor eens, die wind!.... Ja, de wind!.... En die oogen!.... Was het de wind wel?....
Hi! Hi! Hi!.... Hij spotlachte gichelend in de schouw en vleugelde dan weg over de
daken heen.... Duizend fijne knetteringen naaldprikten plots tegen de ruiten.... de
regen zwiepte tegen 't venster.... Dan was het weer als waren er vele, vele menschen
bijeen, die verward en luide tierden, raaskalden, brulden.... tot het verliep in een ver
en zacht getoeter, dat eindelijk vervloeide en uitstierf tot verre waterruischen, water
dat zoetekes kookt in een zingenden moor, suizelend, weer sterker bruisend, af en
toe, wegebbend in stille deining.... heel zoet en licht....
Maar plots werd Lieneke uit heuren halven sluimer opgerukt, ruw opgesnokt door
iets ontzettends.
Dat was nu geen wind meer, geen loeien en razen, beuken en bulderen, maar
een menschelijke stem, een vrouwestem die gilde, gilde, in hooge, langgerekte
gillen....
Was Lieneke wel wakker.... Droomde ze niet?.... Ze betastte heur armen.... Was
het nu werkelijk nacht of wat....
Heel stil werd het plots en Lieneke ademde diep en trok het deksel over heur
ooren....
Maar het begon van her.... neen, toch niet, want dat was geen menschelijke stem
meer.... dat was.... God! Kan een menschenstem zoo hoog snerpend gillen, zoo
gillen dat het u snijdt door merg en been.. geen mensch gilt zoo.... maar een
hellegeest, afgrijselijk jankhuilend onder de brandende smerten van zijn wreed
gefolterde lijf....
Maar de stilte kwam weerom en Lieneke vaagde het angstzweet van heur
voorhoofd; ze lag dan met kloppend hart gespannen te luisteren en ze hoorde weer
den regen tokkelen op de ruiten; ze loerde naar 't venster en zag daarbuiten de
takken der fruitboomen vagelijk armen, weven en wenken en ze vroeg zich af of ze
niet door de nachtmerrie was bereden geweest en misschien zelve zoo leelijk had
gegild, want nu was ze toch wakker en wist ze heel zeker dat het nacht was, een
stormige herfstnacht en dat ze in heur bed lag, alleen, en Barbara weg..
En toen hoorde ze 't weerom!....
God! O! God! Wat gebeurt er nu toch!.. Erbarmen! kreunde Lieneke.... en ze bad
maar....
Later waren het weer, den heelen langen nacht door, de gewone geluiden van
den storm, den herfststorm, die wild buitelde over de wemeling der daken, de
loeiende storm, die holderdebolder klavierde door 't ruim, spotgichelde in de
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schouwen om den angst en de beklemming gezaaid op zijn baan; en die dan weer
de kruinen ging martelen der boomen, zich rijend langs de stadsvest, de boomen,
die kreunend hun takken zwiepten en eendelijk kloegen, zoo dat hun geklaag echode
door den nacht, als het droeve weeklagen der zwaar gefolterde zee..
Toen Lieneke wakker werd als het pas
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begon te dagen, voelde ze zich heel zwakjes en ziek.
Ze had hevige hoofdpijn en herinnerde zich dat ze leelijk gedroomd had en dat
de nachtmerrie heur bereden had. Ze wist dat ze den heelen avond duizend angsten
had beleefd, die nog nagespookt hadden in heur droomen en ze wenschte zoo zeer
dat Barbara maar spoedig weeromkeeren zou, want dat zij anders zeer zeker
heelemaal ziek zou worden van schrik.
Ze ging naar de mis en overpeinsde bij heur eigen wat ze allemaal aan Barbara
te vertellen had van dien zonderlingen herfstavond en van 't leelijke noodweer te
nacht.
Toen ze het kerkje verliet, ontmoette ze Rozekes zuster, Coleta, in het voorportaal
en ze gingen samen naar huis.
Lieneke deed dadelijk heur beklag.
- ‘Zoo'n verschrikkelijk weder als we gehad hebben, den heelen godslievigen
nacht.... ik heb der geen oog van kunnen toe doen. Ik ben der nog heelemaal ziek
en ontsteld van....’
Coleta bekeek heur en peinsde: die houdt zich onnoozel, maar ze weet er wat
van.... en ze zei:
- ‘En wij dan! Zoo'n verschrikkelijke nacht! Al leefde ik nog honderd jaar, dat vergat
ik nooit....’
En ze bekeken malkaar, bleven staan en Coleta fluisterde, geheimzinnig
vertrouwelijk:
- ‘Gij hebt ze zeker wel hooren huilen en roepen?.... Aan u mag ik het toch wel
zeggen, niewaar, maar laat het onder ons, menschlief! Want wat moeten we er toch
mee gaan doen!....’
- ‘Huilen en roepen!.... o ja, 't was verschrikkelijk!.... zei Lieneke en heur mondeke
bleef nieuwsgierig opengapen, want ze wist dat het nu komen ging.
En terwijl Coleta van tijd tot tijd eens loerde, naar links of rechts, naar een
openstaand bovenvenster, om toch zeker te zijn dat niemand hen beluisteren kon,
vertelde ze maar:
Hoe een ouderloos nichtje van hen, dat door Rozeke grootgebracht en verzorgd
werd, als was het heur eigen kind, vóór jaren al naar de stad was gaan dienen,
zonder nog ooit iets te laten weten van heur; en hoe die nu gisteren, in den laten
avond, bij hen was komen binnengevlucht, heelemaal ontdaan, ziek en in
barensnood.... en in 't putteken van den nacht was 't gebeurd!.... ze konden ze toch
niet buiten jagen op straat, niewaar.... Maar nu wisten ze waarlijk niet, wat ze er
mee aanvangen moesten....
Lieneke luisterde; ze stond pal aan den grond genageld, heur oogen wijd open
en heur houten gaanstok, waar ze zich op steunde, begon zichtbaar te rillen van
ontsteltenis....
Nu, nu begreep ze alles! Verschrikkelijk! Afschuwelijk!
Ze walgde voor 't geen er gebeurd was, dien nacht, zoo vlak nevens heur; en dat
had zij allemaal moeten aanhooren, die onnoemelijke dingen....
Ze pikkelde naar huis en heur mondeke verroerde zichtbaar in vlijtig gesprek. Ze
voelde geen hoofdpijn meer, ze was heelemaal genezen en ze vertelde 't in
gedachten aan Barbara en luidop aan heur poes.... tegen Barbara zou ze 't natuurlijk
wel mogen zeggen, die woonde bij heur, en 't was lijk heur eigen zuster, zoo goed
als Coleta en Roos. En Lieneke voelde, al pratend met heur eigen, wat een groote
rol ze gespeeld had, bij al die buitengewone dingen, die zoo ineens heur kalme
leventje kwamen beroeren; zij had het immers gehoord, als stond zij er bij; en had
zij dat schepsel niet gezien met heur eigen oogen, voor ze binnenvluchtte bij Rozeke?
en ze voelde heur groeiend belang en het werd heur als stond zij te midden dier
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gebeurtenis en dat alles draaide om heur.... En lijk ze het in heur hoofdeken over
en over vertelde aan Barbare, werd zij de heldin, want zij toch had dat mensch zien
aankomen op 't hof en dadelijk gemerkt dat er iets haperde.... Was Barbara nu maar
daar! Die zou staan kijken!
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Lienekes mond wou niet stil blijven staan, ze kon niet thuis blijven zitten, nu er zoo
iets was gebeurd, dat nog nooit was gebeurd en ze ging maar eens even naar een
beste vriendin, Tonia uit Sint Antonius van Padua en vandaar liep ze nog eens
binnen, in 't voorbijgaan, bij Suska uit den Soeten Naem Jesu, die wel zwijgen zou;
en ze ontmoette, heel toevallig in 't naar huis gaan, Trinetteke Huysmans uit den
Aartsengel Gabriël, die er toch al iets van had hooren roeren en gepraat had met
het portiereske van 't Begijnhof, waar Coleta 's nachts was bij gaan bellen om buiten
te geraken en om een dokter te halen; en Trinetteke wist het babbelvrouwtje zoo
behendig uit te hooren dat Lieneke het dan weer al maar eens vertrouwelijk vertelde,
het akelige nieuws in al zijn verschrikking en ze drukte erop dat zij zelf, met eigen
oogen, het wanschepsel had gezien, dat ze was komen binnenloeren, bij heur, bij
Lieneke, door 't venster, met zoo'n verschrikkelijk gelaat vol bedreiging, maar dat
zij toch ze niet had binnengewild bij heur....
Het vrouwke zuchtte vol verontwaardiging en vaagde het speekselschuim van
heur mondeke....
En eer het middag werd, wisten al de Begijnhofmenschen wat er gebeurd was
dien nacht en de oude wijvekes kwamen van verre loeren naar Rozekes huizeke,
naar heur bovenkamer, waar die onverwachte gebeurtenis zoo'n deerlijke beroering
had gebracht, tot eeuwige schande van de eerbare en vreedzame bewoners van 't
Hof.

Na den regen.
Door Herman Middendorp.
Op mijn uitgespreide handen
voel ik koele droppen branden;
late zonnevegen vagen
door gebroken luchtelagen.
Langs de klamme takken tokkelt
drop bij drop, die zilver brokkelt
als geluid van stil verwonder
door de twijgen zacht naar onder.
Heel de lucht is zoo vol weemoed,
dat ik onverbeiden deemoed,
- of er zachte stemmen zingen uit mijn eenzaam hart voel dringen.
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Dwaallicht
door Tom Schilperoort.
Het was dien eersten avond, nu jaren terug, dat ik tegen m'n gewoonte van toenmaals
in, de Kerstdagen alleen zou doorbrengen. In den regel toch ging ik naar Holland
of naar Londen, waar ik allerliefste vrienden had, die mij steeds recht hartelijk
ontvingen. Maar er zijn oogenblikken, dat je in je zwervend leven, op bepaalde
tijdstippen, toch je alleen-zijn als iets hulpeloos voelt, als iets misdeelds en de laatste
keeren, zoo alléén na een feest naar huis terugkeerend, had ik wat neerslachtigs,
iets heel melancolieks gevoeld, dat had me doen besluiten de Kerstdagen alleen
door te brengen te Parijs, waar ik woonde, en van 't toeval te laten afhangen, wat
mijn ‘Réveillon’ ditmaal worden zou. Ik wilde mij als 't ware harden, ééns vooral mij
gewennen aan de eenzaamheid, die mij, als zwerveling, voor de toekomst het meest
waarschijnlijk leek.
Zoo slenterde ik dus langs de boulevards en voelde mij zóó buiten de feestende
beweging, dat het bedrijf der kerstvierders me meer 'n bioscoop-voorstelling dan
werkelijkheid leek. Tegelijk nam ik mijne eigene doeningen met eenige
nieuwsgierigheid waar, als om te zien, welken invloed mijne afzondering op dezen
avond, waarop men van alle avonden wel het minst alleen wil zijn, op mij hebben
zou. Ik beken, dat het me in het begin niet onaangenaam aandeed; dat ik integendeel
mijne eenzaamheid tusschen de menschen van 'n grootere kracht voelde, van 'n
wijder doel ook, zooals 'n Oost-Indië-vaarder, rustig naar het verre doel, zich 'n weg
baant door de haven-zoekende of kustbevarende jonken heen, op de reede; en met
dat sterkere gevoel in mij, besloot ik dan ook, met dat verre doel geweten in me,
dien avond de menschen te bezien, als belangwekkende voorbijgangers, ze op te
zoeken, in plaats van hen te mijden, niet twijfelend of daardoor zou ik met dubbele
aandacht hun bewegen gadeslaan.
Vele koffiehuizen zaten vol. In de meesten echter waren al de donkerhouten
tafeltjes met witte servetten overspreid en met bloemen in sierlijke vazen getooid,
die deze inrichtingen uit hun meestal zoo stompzinnige eenvoudigheid en gedruktheid
ophief tot vriendelijk noodigende open huizen van gezelligheid en intimiteit.
Verscheidene hadden hunne booglampen, die krankzinnigstarende schril-witte
schijnwerpers, steeds nerveus knipperend met hun licht, gedoofd, en deze vervangen
door roode- en gele omkapte staande lampjes op iederen disch, 'n stemming van
bezonkene feestvreugde scheppend, waarin gedachten krachtiger leven en
gevoelens tot zuiverder uiting komen kunnen.
Alles voelde zich in het blij vooruitzicht van het komende, het feest dat wachtte.
Wie alleen was zocht zich een genoot en troepjes sloten zich onderling aan, ter
verhooging der feestvreugde.
Zoo, de trottoirs vol, 'n lijvige stroom, drentelden de menschen langs de verlichte
koffiehuizen, waar ze straks bij zwermen zouden neerstrijken. En het was mij 'n
vreemd genoegen te denken, dat géén van die menschen mij aan hun tafel zouden
nooden, dat in heel Parijs geen stoel voor me zou worden klaargezet, dat niemand
zich 't lot aan trok van den eenzamen vreemdeling. Toen, met dit denken, verhardde
het verlangen naar iets of iemand, die mij dierbaar was en 'n gevoel van daarbuiten
te kunnen kwam over me, 'n gevoel tevens van zèlf-kunnen, van self-help, dat mij
in 'n oogenblik wijd boven de meer gevoelige behoefte naar warmte en intimiteit van
vroeger verhief.
En ik zag opeens hoe nog maar op ééne wijze dat warmere en lievere komen
kon, n.l. plotseling, ongeweten en zonder ophef, uit-zich-zèlf. En het leek wel of ik
de laatste tijd dáár op wachtende geweest was.
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Zoo dwaalde ik den avond door, echter zonder hevige ingenomenheid met m'n
nieuwe plan, van koffiehuis naar koffiehuis. Zonder nog ergens tot soupeeren te
komen, liet ik alles langs me heen gaan, vond ik niemand, die me bijzonder opviel,
zèlfs schenen de menschen dien avond elkaar onderling nog meer gelijk dan anders.
Zoo kwam ik terecht in 'n groot restaurant van den Linkeroever, waar me bij het
binnenkomen 'n zeurende wals tegenjengelde, die mij eigenlijk bijzonder hinderde;
maar toch, waarom weet ik zelf niet, trad ik binnen en zette mij aan 'n tafeltje in 'n
hoek. Rond me ziend, bemerkte ik dat ik de eenige was, die hier alléén zat, en
verheugde me in dat teeken mijner zelfgewilde uitsluiting der algemeenheid. In het
geroezemoes der meest jeugdige bezoekers, en hunne uitgelatenheid voelde ik
mijn rustige kalmte rècht wedervaren. 'n Kellner trad op mij toe om te vragen wat ik
wenschte, ik bestelde 'n toddy en wachtte.
Om mij rumoerde de feestjool der jongelui, kleurig en met smaak gekleede vrouwen
deelden hun pret; 'n bekende wijs, door het orkestje ingezet, werd meegezongen,
en het refrein daverde door de veelbewogene ruimte. Er volgde 'n stilte op, toen het
orkest zweeg, die te treffender was na 't rumoer van eerst, en in die stilte schuifelde
opeens de waaiervormig-draaibare deur van den ingang hoorbaar rond.
Weinigen letten er op, hoe opvallend het ook was. Ik zag naar den ingang, die
zich recht tegenover me bevond. In de opening voor de glazen portiek stond 'n
groote goedgekleede vrouw in 'n donker fluweelen langen mantel en op 't blonde
hoofd, 'n zwarte hoed met twee wijd uitstaande witte vogelwieken. En rechtop, rustig
over alles heen, keek die vrouw na eenig zoeken mij aan, zoo beslist, zoo zeker,
alsof ik alleen degene was, waarom ze gekomen was. Er lag in haar kijken 'n
vreemde beteekenis, die 'k me niet verklaren kon, ook geen gelegenheid had, om
te verklaren, omdat de bekoring, die er van uitging, weldadig in mij iets tot ontdooien
bracht, wat den laatsten tijd in mij wel het moeilijkst te ontroeren geweest was. Ik
vroeg me, wat spottend, af of ik dáárom mijn plan tot alleenzijn had ontwikkeld, om
het mij met te meer kracht te zien ontnomen worden door de eerste de beste vrouw,
die den strijd aan dorst. Maar 't was me niet mogelijk ernstig dit principe dóór te
denken tegenover haar. Ze stond nog steeds in de deuropening. Ze had 'n wat
forsch, regelmatig gezicht, en 'n welgevormden mond. De oogen alleen keken over
alles met zoo'n zelfbewuste klaarte, dat je voelde, dat die in het leven te heerschen
gewoon waren, en niet voor weinig terug schrikken zouden. Blond haar krulde haar
over de kleine ooren, nauw te zien, onder den grooten hoed. Ze stond naast de
kleine gloeilamp bij den ingang nu, en het zwart fluweel deed haar teint matter, en
het haar nog blonder schijnen in het licht.
Zoo stond ze even; er had zich 'n vreemd gevoel van 'n bestiering aan me
opgedrongen, waaraan ik niet ontkomen kon, maar die me wonderlijkerwijze niet
drukte, integendeel, me ophief uit m'n stevige voornemens. Voor 't eerst kreeg het
feest eenige vat op mij, voelde ik de stemming van vroolijke menschen, van mensch
onder die menschen te zijn. Zij was verder de zaal ingekomen, en het leek me of
ze recht op me toe zou komen. Ik begon dat allernatuurlijkst te vinden. Even bleef
zij nog praten met twee jongelui, vlak bij gezeten, toen, al was dat volkomen in orde,
trad ze op me toe. Die daad maakte 'n eind aan m'n innerlijke verbazing en ik voelde
me zonderling ontroerd, toen ik die vrouw, die me meer als de incarnatie van 'n
stillen wensch, dan van 'n bestaand wezen voorkwam, me naderen zag, steeds
dichter bij mij zag komen, en rustig, als was daar niets bijzonders in. Toen was ze
bij me. Ze bleef staan, en zag me even glimlachend, met de diepe klaarte van d'r
oogen aan. Als er ooit oogen met de helderheid van 'n diepen toon, in 'n bosch-
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koelte, werkelijk vergeleken hebben kunnen worden, dan waren het de hare. Ik was
haastig opgestaan, en met 'n vertrouwelijk tegemoetkomen, over mij door haar kijken
'n zachte besliste rustigheid brengend, stak ze mij de hand toe:
- Goedenavond, zei ze, stil-lachend, al was het eene voorbereide verrassing, mag
ik bij u gaan zitten?
Ik had haar hand gedrukt en meteen heel m'n kalmte teruggevonden. Ik glimlachte,
weer spottend even, half om mezelf, half om haar, en haar 'n stoel aanbiedend:
- Met genoegen, als ik u verzoeken mag.
Er was iets zóó milds over mij neergedaald dat ik onmogelijk anders had kunnen
doen en meteen was er 'n heel ernstig, als langvergeten gevoel van bescherming,
en zachtheid bij mij gerezen, die mij stil tegenover haar zijn deed. Zij zat ook mij
aan te zien, in die eerste oogenblikken, als hadden wij elkaar allang door anderen
gekend, maar nog nooit gesproken. Ze nam mijn gezicht op, als ik het hare, zocht
met hare prachtige oogen de mijne. Het was als ving ze m'n gedachten op, leefde
ze mee met m'n innerlijkst peinzen.
Toen kwam de kellner storen; ze antwoordde even, kort; ik staarde langs haar
heen. Maar direct zagen we elkaar daarna weer aan als om ons te verzekeren, dat
de bekoring niet verbroken geworden was daardoor, en onze vertrouwdheid niet
verstoord. Zij was de eerste die weer sprak.
- Hadt u mij allang gezien?
D'r stem was helder, met 'n ingehouden trilling, die 'm diep maakte en met 'n
ongeevenaarde streeling in den toon.
- Ik zag u binnenkomen.....
- Ik was hier al eerder geweest....
- Zóó.
- Ja, het leek me of ik hier iets zocht.... of ik hier wezen moest....
- Wist u niet wat....
- Nee, er was iets wat me hierheen dreef, 'k weet niet wat het was. Dan dacht ik
er dezen te vinden dan genen, en toch waren ze er telkens niet; 't was als 'n idée
fixe.
- Houdt u niet van café's?
- Soms, maar niet van dit. Het is me vaak te rumoerig. Ik kom hier wèl, omdat ik
er soms kennissen vind, en òòk omdat ik wel eens licht wil zien en beweging.
Ik keek naar het zwarte fluweel en de witte veeren op het blond; het was niet
opzichtig en toch was er iets....
- U is artieste?
- Soms poseer ik....
- Ah....
- Toen ik u zag, zooeven, wist ik waarom ik teruggekomen was....
- Wist u dat?
- Ja, 'k voelde dat dat 't was. Vreemd hè?
- Had u mij niet zien komen?
- Ik was immers weggeweest....
- En toen u terugkwam....
- Juist.... toen voelde ik dat ik aangekeken werd en toen ik u zag wist ik het
meteen.... Vindt u 't vreemd?.... Er zijn vaak dingen, die zoo gebeuren....
Ik antwoordde niet, ik bleef zien naar die vrouw, die plotseling te voorschijn
getreden was en zoo vertrouwd daar zat, als was ze daar altijd geweest. Toen
opeens herleefde de omgeving voor me en begon me te hinderen, wilde ik wèg,
hier vandaan met haar.. Ze raadde het, zag m'n rondkijken.
- Willen we hier weggaan?’ vroeg ze.
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- Graag....
We stonden op, en gingen. Achter ons dreinde de dansmuziek weer, achtervolgde
ons nog toen we lang op straat stonden. Toen eindelijk, goddank, in de Avenue du
Luxembourg, kwam er stilte om ons, rust. We liepen samen de laan in. Ze vroeg:
- Mag ik u 'n arm geven?
Ze schoof d'r hand op m'n arm: 'n smalle hand, 'n lichte vlek op m'n donkere
mouw, ze liep rustig dicht tegen me aan: in de duistere laan, was alleen haar gezicht
uit het donkere zachte goed te zien, héél licht dat ook in den nacht. Om ons was 't
stil, alleen onze voetstappen knersten op 't grint
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van 't zijpad; boven door de boomen suisde even de wind door de takken.
- Kun jij dat nu gelooven? vroeg ze opeens, hardop haast.
- Wat?
- Nu dit alles, dit zoo op eens er zijn....
- Vindt je 't vreemd, zei ik, zachtjes, liefkozend.
- Ach nee.... ik ken je al zoolang immers, zoo lang....
Ze bleef stil staan en drukte m'n arm even als om te voelen dat het waar was, en
er was iets als 'n donker bewegen in hare stem achter dat zóó lang, als van heel
wat zorg en ellende, achter den rug, goddank....
Toen vroeg ze, wie ik was, waar ik woonde. En ik vertelde haar alles, van m'n
hopen ook, m'n stille verlangens, van alles wat jaren opgepropt gezeten had in me
en nu weldadig zijn weg vond naar de plaats, waar ik voelde dat het hoorde. En
veel nog, héél veel. We liepen langs het hek van den tuin van 't Luxembourg. De
donkere tuin lag geheimzinnig donker in den nacht; van vèr van de andere zijde
drong hier en daar 'n scherp bleek lichtje door van 'n straatlantaarn, als 'n ziek
schijnsel van vèr. Tegenover ons stond 'n zwarte klomp, het paleis, 'n slapende
massa tusschen de wuivende boomen er rondom, in de open lichtere ruimte, die
de vijver liet, waarin de sterren hoog boven, flauw flikkerend, weerkaatsten. Toen
door de stilte waarin alleen het verre roepen van de stad.... die feestte.... te hooren
was, sloeg de klok van het paleis twaalf heldere slagen, klaar en kort door den
vochtigen nacht, en de stilte sloot weer enger om ons, tot bij 'n hoek de felle hoefslag
van 'n paard op 't asphalt haar weer behamerde, en we even weer duidelijk aan de
feiten dachten, die vreemde dingen, opééns gebeurd....
Ze had zich tegen mij aan gevleid, ik voelde haar rokken mij langs de beenen
strijken, voelde haar lichaam zich bewegen. Het was of die Kerstnacht mij troosten
wou, voor al 't ontbeerde van vroeger, en 'n zalige ontroering steeg in me op, Zij
scheen het te bemerken. We stonden in de schaduw tusschen twee peilers van het
hek. Ze keek mij aan.
- Kus me, zei ze alleen maar.
En heel stil d'r lippen plooiend stak ze mij de hare toe, haar armen om m'n hals,
de wang tegen de mijne, d'r haren warrelend om m'n voorhoofd. En heel ons leven
scheen wel gedragen te worden in dien kus. Het was me als 'n belofte van geluk,
van 'n nooit meer alléén-zijn, het was als 'n zegening voor heel m'n verder leven.
En zij, ik had haar, die vrouw, die ze mij gaf, als 'n heilige lief op dat oogenblik, als
'n heilige, die mij het sacrament van het aardsche geluk toebedeelde, uit den rijkdom
van haar eigen innerlijkheid ze mij bood.
We liepen verder; soms lang zwijgend, dan weer in overvloedigheid van ons leven
verhalend.
Op de boulevard Montparnasse - we hadden de heele wijk rondgedoold bleek
het me - stond ze opeens stil. Ik keek haar aan, ik zag ze staren de boulevard af,
hoog opgericht, zooals 'n gems op de bergen zich opricht, als hij zien wil. Ik keek
ook. Er schoten eenige mannen in de verte 'n zijstraat uit; ze praten hardop, 't was
nauw te hooren.... We liepen weer door. Nog tweemaal bleef ze staan, daarna,
zonder dat ik gelegenheid had te vragen of begrijpen wat ze zocht, en telkens dichter
bij me schuilend, als we weer doorliepen.
- Was er wat? vroeg ik, de wijk was niet zóó zuiver, dáár.
- Ach nee niets, 'k zal je 't straks wel, zeggen, zei ze me aanziend, als 'n kind dat
eindelijk, blij z'n leven leven gaat. We sloegen de Avenue du Maine in. Rechts voorbij
de tweede straat stond ze stil.
- Stil zijn op de trap hoor! 'k zal voorgaan, niemand mag iets hooren. Ze schelde.
- Woon je hier?.... 't Zag er wat luguber uit, die straat.
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- Ja, viens....
De deur was al op haar schellen direct opengesprongen, ik trad na haar in het
portaal. Ze riep 'n onverstaanbaren naam. Dat
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herinnerde mij er aan dat ik den haren nog niet wist, noch zij den mijnen en even
drong het bewustzijn tot me door van in 'n vreemde situatie te zijn geraakt. Maar
als ik haar zag, verdween die indruk weer geheel. Ze liep voor me, en had 'n kaars
aangestoken. Tegen het licht, dat de smalle gang tot in den hoek hel verlichtte,
teekende haar fraaie gestalte zich volkomen af. Ze had d'r rok met een hand
opgenomen, zoodat de zwarte mantel over de arm met 'n plooi neerhing van de
breede schouders, die haast langs 't fijn kroezende haar de schaduw van den hoed
in 't licht tegen den muur raakten.
De trap op, gleed de goedgeschoeide kleine voet telkens onder den rok vanachter
uit; achter ons vulde de trapholte zich met vormlooze brokken van onze schaduwen.
Bij de kromming boven, kwamen we langs 'n raam. In de donkere cour waarin ik
zag, staarden de groote atelierramen wat hooger op 'n rij de diepte in. Daar woonde
zij; boven bij een der vele deuren bleef ze staan, stak 'n sleutel in 't slot, trad binnen.
- Wacht even, ik zal licht maken’....
Het gas plofte op achter 'n geelzijden kap, 'n warm schemerig licht kwam in de
kamer, die niet zoo groot was als ik verwacht had, te oordeelen, naar de ramen die
op de cour uitzagen. Recht vooruit, aan beide zijden van het raam en langs de halve
zijde rechts, waren divans, met vaag te raden kussen-omtrekken in de hoeken.
Links gloorde nog wat vuur in den haard. Tegen den buitenwand stond 'n groot met
donkere gordijnen omhangen ledikant. Tusschen den haard en het venster was 'n
heele wand met boeken, meest fransche gele bandjes, zoo te zien, maar ook
schitterde hier en daar de gouden letter op 'n royaal gebonden Engelsen boek,
zooals ik dichterbij me vergewischte.
Zij was bezig in den haard het vuur aan te wakkeren. - ‘Ga even zitten’, zei ze
wat nerveus nog, ‘'k ben direct klaar’ - Het vuur vlamde op. Ze had d'r mantel
afgeworpen, ze droeg 'n uitgesneden blouse van donkerrood gladde stof, glinsterend
en glad, die om de schouders gegleden zat, even glanzend was en zacht, als de
huid van de half ontbloote armen en de fijne hals. Het was als 'n opperkleed van
zijde, naar het lichaam vervormd. Voor den haard geknield, in den gloed van het
vuur, dat met de roode stof, de melkwitte huid rose in het gelaat kleurde, zat ze 'n
oogenblik, de handen gevouwen in den schoot. D'r gezicht was achter het verwarde
haar half verborgen; vóór d'r dartelden de vlammen om het hout, dat zij er in gelegd
had.... toen keek ze langzaam om, als blikte ze van het verleden waarover ze
gedroomd had, in 'n werkelijkheid, die nu was, en liet ze zich naar waar ik zat,
achteruit vallen, en zich neervleiend reikte ze net met haar hoofd tot bij m'n knieën,
waartegen ze rusten ging, de handen steunend eerst nog op den grond. Ze lag
vrijwel rechtuit, de eene knie wat opgetrokken, de voeten bij het vuur en de armen
naar mij uitstrekkend, zoodat de mouwen omlaag gleden, dwong ze mij haar op te
richten en trok ik haar naar mij toe....
Buiten was de nacht, dreven de uren, die verliepen. En nu na de eerste ontroeringen,
kwam het verhaal van d'r leven, kwamen de kleine dingen, waarover het Nu
alvermogend was: de levensdingen, die diep verzonken lagen nu in de groeven van
het verleden, nu het heerlijke, waarvan ze vertelde, voor haar gekomen was. En
mede kwamen de harde ervaringen, de groote opofferingen van ieder vrouwenleven,
dat op zichzelf is aangewezen en zich niet verloochenen wil, de bittere tijden en de
mooie dingen ook. Ze had geliefd al het harmonieus aanvoelende van zich zelf en
in anderen en ze had niet anders dan beminnen kunnen, wat haar in het leven het
beminnen waard geschenen had. En toen kwam ook het wrange, dat moèten
aannemen van liefdesgaven, van hen, de bezitters van alles, wat anderen meer en
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drukte de last van het wee op heel de stille
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schemere ruimte, zochten we, zochten we, weer dien last te ontkomen in de
gedachten aan 't thans heerschende blije en rustige om ons.
- Hij komt nòg wel, ging ze door,.... zèlden, gelukkig! Als ik geloof, dat hij komen
zal, kàn ik niet rustig zijn. 't Is de telkens weerkeerende ellende die met hem
binnenkomt, en weer weggaat met hem, al blijft ze nog dagen daarna als 'n duistere
doffe stemming over m'n leven hangen hier. Dat zijn de ergste tijden, waaruit ik weer
telkens opnieuw moet opstaan, waaronder ik lijd, als 'n telkens weerkeerende
bezoeking, die 'k langzamerhand met nood heb leeren verdragen, als 'n straf,.... 'n
geeseling, en die ik ben gaan beschouwen, als 'n boetedoening, iets waarmede ik
mijn geluk dat er óók is, aan 't leven betalen moet....
- Weet je 't nooit vooruit, vroeg ik zacht, en er was als stolde er iets in me bij dien
vraag.
- Nee, 'k voel 't wel, soms, als daar straks, bij het naar huis gaan, leek 't me, als
voelde 'k z'n nabijheid.... maar 't is overgegaan.
Ik droomde over die mogelijkheid, doch ze leek niet reëel bestaand voor mij; ik
dacht aan dien geheelen avond, waarvan het eerste beginnen me onwerkelijk vèr
was, en het leek me of mijn zijn hier van dagen her dagteekende en deze woning
mij bekend was als geen andere, steeds bestaan had in mijn leven. Alles wat
daarvoor lag was voorbij.., lang geleden,.... en alleen was ècht het leven van dit
moment, met 'n vrouw, die nu in de donker groene zijden peignoir, met de ivoor
gladde huid en de teere lijnen, van het over 't geheel gevulde en soupele lichaam,
bij mij lag en mij 'n Heden had weten voor te tooveren in zóó korten tijd, 'n Heden,
schooner dan heel 'n vaak gedroomde toekomst, iets reëels tot 'n vreemde droomerij
had weten te verheffen in mij.
En in dien toestand, waarin alle notie van werkelijkheid vervaagde, waarin geen
geluid doordrong, en het lekken van de goot buiten, regelmatig als 'n uurwerk, het
tikken leek van 'n klok der Eeuwigheid, was 't of de periode, die ik afsluiten wilde
verliep, zooals 'n jaar verloopt op 'n stille oudejaarsavond en of een nieuwe straks
zou gaan beginnen....
Ik was verdiept in deze en daarom heen drijvende gedachten en bemerkte niet,
dat er iets gebeurde buiten me om. Ik zag het niet, tot ik voelde dat ze niet meer bij
me was, en opkeek; ze stond rechtop in de kamer, wat voorovergebogen luisterend.
De haardvlammen beschenen haar gezicht van ter zijde; angstig stond ze nu en
staarde naar de deur. Ze hief 't hoofd op, luisterde. Ik stond eveneens op; ze zag
het en legde den vinger op den mond.... we luisterden samen. Ik meende 'n
verwijderd gestommel te hooren, vage stemmen, 't dichtslaan, geloofde ik, van de
buitendeur daarna.... 'k wist 't niet.... toen weer stilte.... Iets onrustigs beving me, of
was 't haar onrust, die zich aan mij meedeelde?.... Ze legde d'r hand op m'n
schouder.
- Wat is dat, weet jij 't?
Ze stond nog steeds te luisteren; met de andere hand had ze d'r wijde peignoir
gegrepen, hield ze die bij elkaar, als 'n vrouw, die gereed staat hard te gaan loopen,
'n sprong te doen, de beweging was instinctief.. Ze huiverde.
Ik drong aan: - Wat is er?....
Ze keek over me heen, de nacht in. - Ga weg, gauw, zei ze. - Waarom? - Toe ga
weg, gauw dan, drong ze, afgewend.
Er was zoo'n innerlijke angst in d'r stem, zoo'n beven, dat ik naar m'n jas greep,
zonder me rekenschap te geven, wat er gebeurde.... zocht naar m'n hoed.... Ze
strekte d'r eene hand uit, en eerst starend naar de deur toen naar mij, fluisterde ze
als 'n verdwaasd, bang kind:
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- Ik had 't niet mogen doen, 'k had 't niet moeten doen! Daar komt-ie! O, lieveling,
nu kan ik niet, en 't moet toch, 't moet; nu raak ik je weer kwijt voor goed; lieveling,
ga dan, ga, 'k wou nog zoo graag je wat bij me houden, en nu, en nu....
Ik voelde 'n ontzetting in me rijzen. Wat
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was er dan, wat woelde er dan toch achter die uiterlijke rust rondom aan
verschrikkelijks? Ik dacht aan wat ze verteld had, trachtte te begrijpen. En verder
durfde ik toen niet te gaan, bang juist te raden. Zij zag mij aan. Heel d'r
gezichtsuitdrukking, was tot zoo'n rampzalige smeeking geworden, tot heel zoo'n
diep smartelijk lijdenswee, zoo'n wanhoopsbidden, dat ik als 'n kind me naar de
deur liet schuiven. Ze drukte d'r hoofd zacht tegen me aan, liet 't even op m'n
schouder rusten....
- Wat is er dan? Wat is er dan?....
Even weer in de stilte stommelde weer 't geluid, als 'n naderend onheil dichter
bij.... toen zag ze mij aan.
- Vergeving, bad ze zielsbedroefd.
'n Nameloos wee maakte zich van me meester. Wat kon ik háár te vergeven
hebben? Mijn zoeken was in zoo'n ruim begrijpen overgegaan, in zoo'n zekerheid,
zoo'n blijdschap tevens, iets nu met haar mede te kunnen tijden, met haar smart te
deelen, dat m'n liefde, zich wijd beschermend om haar ziel trok....
Weer stommelde 't in de gang, steeds naderbij.
Ze had zich weer tegen me aan gevleid; nu stond ze opeens rechtop, toen, schril
haast:
- Ga gauw, zei ze, hij mag je niet zien, hij zou....
Toen opeens was 't of ik iets anders zag. Eén moment flitste er 'n bittere ironie in
me, om dit verlaten, drong door, niet te weerstreven, dit plots nuchtere.... van
bedrogen te zijn. Het naar de deur schuiven, dat ze me deed, het mij mede de
mindere maken van dien man, buiten de deur.. die daar kwam.... En onhoudbaar,
driftig vloog 't op in m'n hoofd, door alles heen, snijdend eenvoudig, heel m'n zachtere
gevoelens verstollend, alleen in 't hard besef, dat zich aan mij opdrong, van
teleurgestelde wanhopig bedrogene illusies ziend, wat me de werkelijkheid scheen:
'n vrouw, die d'r ziel had verkocht aan d'r lichaam....
Ze naderde de deur.
Ik deed de mond open, om 't haar te zeggen, iets grofs misschien....
Maar vóór ik iets zeggen kon, als zag ze 't, bukte ze zich naar me toe, en sloeg
ze d'r albasten armen om m'n hals, met haar pracht mij weerloos makend, en in den
grond te gelukkig, om dat andere te blijven denken, kuste ze al m'n gedachten, heel
m'n haat, m'n ironie wèg, als 'n moeder zacht 'n driftig kind, en kuste ik haar terug;
toen opeens schoof ze me naar de deur, opende die en dronken nog in de zaligheid
van d'r omhelzing, stond ik in 't donker van de gang.
- Adieu, hoorde ik haar achter me fluisteren, adieu....
Ik wilde nog antwoorden, doch had de bezinning er niet voor. De deur was al
dicht. Vlak bij me hoorde ik 't stommelen van den kerel. Vlak langs de muur aan de
binnenzijde raakte ik den nauw te onderkennen, vormloozen hoop voorbij. Met de
voeten voorzichtig vooruitschuivend naar de trap, meer droomend dan wakend,
geraakte ik op de treden, daalde af. Bij de kromming keek ik schuw naar boven; het
licht was uitgedoofd, nauw te onderkennen was de zwarte raamlijst in de donkerte
van den muur. Beneden stond ik even stil, luisterde 'k nog even.... niets.... Een
oogenblik wilde ik terugkeeren.... moest ik moeite doen.... me te herinneren, waarom
ik weggegaan was, er kwam 'n wanhoop in me op.. 'n hopeloos verdriet,.... even....
dat ik beheerschte en verdrong.... door het onwrikbaar besef, dat ik niet meer terug
kòn, zonder alles wat nog recht stond, en voor de toekomst rècht staan m o e s t
blijven, de kans te geven in te storten voor goed.... voor háár.... voor mij....
Toen wendde ik me naar de buitendeur. Boven sloeg 'n deur dicht, en door den
op mijn roep zich openenden uitgang, stond ik in het vroege rommelende dag-leven
van de stad, met het zoete wee van 'n verloren geluk, diep in me geborgen.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Cyriel Buysse, Stemmingen, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1911.
Cyriel Buysse, De nachtelijke Aanranding, Bussum, C.A.J. van Dishoeck,
1912.
Frans Verschoren, Langs kleine Wegen, Amsterdam, Van Holkema &
Warendorf, 1912.
Stemmingen? Och ja, waarom niet? Als 't kind maar een naam heeft, zal papa
Buysse hebben bedacht. En waarom geen ‘Stemmingen’, nu er toch werkelijk ook,
met allerlei andere.... notities, schetsjes, opzetjes, halve en heele verhaaltjes, een
stuk-of-wat herinneringen aan kortere of langere levensmomenten, om hun loutere
zelf, hun geestelijke essence, in staan opgeteekend. Stemmingen dus - ik heb er
eigenlijk niet veel tegen; het is een titel als een andere, minstens even vaag, en dus
minstens even onweersprekelijk, als L a n g s k l e i n e W e g e n van Verschoren
of.... C a m e r a O b s c u r a van Hildebrand! Daar het nu eenmaal niet aangaat
onze producten eenvoudig onder een nummering, opus zoowel en zooveel, de
wereld in te sturen, daar een schoonklinkende en aantrekkelijke benaming noodig
is....
Maar zijn deze zevenentwintig (zegge 27) dingetjes, te zamen vormende 172
boekbladzijden, eigenlijk wel echte ‘opera’? Inderdaad, kan men het geheel-en-al
verantwoorden, nog zoo bij volle leven-en-welzijn, allerlei aanteekeningen, stellig
gemaakt om bij gelegenheid ergens gebruikt, of - op z'n best - uitgewerkt te worden
tot een verhaal, in een toch altijd ietwat deftigdoenden bundel (royaal à la van
Dishoeck!) uit te geven onder een algemeenen naam, als bestond er werkelijk zoo
iets als eenheid, geestelijk verband of gelijkheid van bedoeling tusschen die
schriftuurtjes? Schilders ruimen hun ateliers ook wel eens op en plegen eveneens
wat hun daarbij in handen komt aan schetsjes en opzetjes bij elkaar in een
portefeuille te leggen - maar zij stellen die gewoonlijk toch niet ten toon. 't Is waar,
dat het soms heel interessant zou zijn, als zij het wel deden. En ook een kijkje in
Buysse's notitieboekje is interessant. Aan al wat deze ras-schrijver op het papier
gooit is een echt menschelijk en daardoor boeiend kantje. Hij heeft den goeden
eenvoud, dien van den innerlijken rijkdom. 't Is maar jammer, dat bij het kennis
nemen van een zoo sterk gevarieerde, ietwat rommelige verzameling impressies
en krabbels als dit boekje ons biedt, wij eenige moeite hebben onze eigen impressies
uit elkaar te houden - en 't is maar lastig voor een recensent, op zijn beurt wat neer
te krabbelen naar aanleiding van zoodanig bont allerlei.
Ik zal maar beginnen met eerlijk te erkennen, dat, tot aan blz. 60 (ik had toen al
tien van Buysse's stemmingen genoten) dit zijn bundeltje mij maar matiglijk bekoren
kon. Het lag misschien ten deele aan mijn eigen stemming (jammer toch dat
recensentenstemmingen niet interessant zijn!) maar ik voelde neiging om ‘la pièce’
te gaan roepen. Doch zie, daar op blz. 60 begon het in eens, 't klein verhaaltje, dat
hét mij geven zou, dát waarop ik te wachten zat - een vertelseltje dat ik nooit vergeten
zal. Hadji Baba is een jongetje ‘met bruin vel en diepzwarte oogen, oostersch
gekleed’, die (in een of andere fransche badplaats?) de nachtcafétjes afloopt, - bij
Léonie, bij Carmencita, bij Pivoine, bij Toison d'Or en bij Rachel komt hij - met
snoepgoed te koop. Op een avond, bij Pepita, als de verkoop niet lukken wil, valt
hij aan een tafeltje in slaap. Een fuivende heer had hem een glas champagne laten
geven. De mooi-aangekleede jongelui,
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met Papita en haar twee serveuses, willen zich amuseeren. Hadji Baba's mand
wordt uitgepakt en alles op het tafeltje voor hem neergelegd. Vervolgens komt
Minouche, de zwarte kat, Hadji's vriendje er bij te pas. Die krijgt anders altijd wat
van de zoete lekkernij. Hij wordt bij het tafeltje gebracht en de klucht zal beginnen.
Men moet een buitengewoon opmerker en menschenkenner, een teeder...
kattenvriend tevens zijn, om zoo goed te beschrijven wat nu volgt: ‘Minouche begon
een exploratietochtje. Zacht en voorzichtig schrijdend tusschen de verspreide pakjes,
als liep hij tusschen waterplasjes, besnuffelde hij om de beurt de doosjes nougat,
de zakjes chocolade en de hoopjes caramel, als kon hij maar tot geen vaste keus
besluiten. Hij aarzelde, draaide en wendde, en af en toe keek hij, als verwonderd
en onthutst, naar de gedempt proestende kroegbende om, terwijl een nauwelijks
hoorbaar gemiauw even zijn scherpe tanden ontblootte. Eindelijk kwam hij weer,
met traag-gestrekte, uitgerekte passen naar Hadji-Baba toe en stak zijn zwarten
snoet naar 's knaapjes lippen uit, als om hem iets te vragen’.
Het jongetje blijft slapen, en de poes wordt wat gejaagd en zenuwachtig, maar....
snoept niet, neemt zelfs, naar Buysse zeer fijntjes opmerkt ‘geen notitie meer van
't snoepgoed’. En nu volgt:
De fuivers, vreemd te moede, keken het schouwspel aan, met gezichten waarop
de grappenmakerige vroolijkheid van lieverlede in een uitdrukking van onverwachten
ernst veranderde. Zij werden ontroerd door iets dat zij niet konden begrijpen en
waartegen zij zich ook niet wisten te verzetten. 't Was eigenaardig: zij wilden lachen
en het ging niet meer; zij keken elkander onthutstondervragend aan, en zelfs de
glimlach die nog om hun lippen zweefde, verstolde tot iets pijnlijks-gegeneerds. Zij
schaamden zich als 't ware, zonder te weten waarover zij zich moesten schamen.
Eensklaps stond Minouche voor Hadji-Baba stil en reikte weer zijn snoet naar
hem uit. Soms liet het jongetje de poes een stukje uit zijn mond nemen en zoo
snuffelde nu ook Minouche tusschen de half-open, ademende lippen. 't Was aardig
hoe voorzichtig 't beest het deed. Het heel kleine neusje raakt juist den rand der
lippen aan en de snorrestekels kittelden heel even de bleek-bruine wang. Maar 't
was voldoende: Hadji-Baba werd wakker, opende flauw zijn oogen, zag eerst
Minouche en glimlachte, zag dadelijk daarop zijn om zich heen verspreide boeltje
en richtte met een angstkreetje zich overeind.
- Michant! Michant! riep hij, instinetmatig alles weer te zamen scharrelend, terwijl
de meisjes en de jongelui, eensklaps van hun drukkende gêne verlost, weer in een
luiden schaterlach uitbarstten.
- Michant! Michant! herhaalde Hadji-Baba nog eens.
‘Maar oogenblikkelijk zichzelf beheerschend voegde hij er met zijn gewoon
goedberustend lachje bij “jamais triste, toujours content” en stond op om te
vertrekken’.
Hoe verwonderlijk fijn zijn de opmerkingen over de schaamte der fuivers, hoe
prachtigraak ook de beschrijving van het loopen der kat! Behoort dit schetsje
misschien niet tot Buysse's beste werk? Wat mij betreft, ik was er heelemaal door
in ‘de stemming’ gekomen, en toen dadelijk daarop dat andere stil-ontroerende
verhaaltje volgde, H e t V l a s l i e d j e , had die duivelskunstenaar van een
aarts-verteller mij weer heelemaal te pakken en genoot ik verder alles wat hij mij
geliefde voor te zetten - al kreeg ik nu en dan wel even 't vage gevoel, lichtelijk in
de maling genomen te worden, met al die weidsch gedrukte ‘herinneringen’ en
‘mijmeringen’....
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Stemming N 18 heeft tot eigen titel het simpele woord V e r h a a l . Maar het is
eigenlijk niet veel meer dan de notitie van het gegeven voor een verhaal en zonder
twijfel met maar weinig verandering uit Buysse's zakboekje overgeschreven. Dit
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zelfde gegeven nu werkte de oolijkerd toch ook nog eens genoeglijk uit in D e
N a c h t e l i j k e A a n r a n d i n g . En een pracht van een vertelling is het op die
manier geworden, een echte volbloed Buysse; zóó iets doet thans niemand in de
beide Nederlanden hem na. Wat een frissche kracht, wat een verbluffende
....nonchalance, wat een kleur, wat een humor! Gunst en Ivo, en Peelzie, de meid,
ze staan zoo stevig op hun beenen als eenige figuur uit Boccaccio, Maupassant,
of.... noem maar op welken klassieken verteller. Ja waarlijk, deze soort verhalen
van Buysse zijn van een ruige, sterke menschelijkheid die niet anders dan klassiek
mag heeten. Hoe verheugend toch, dat de aanvankelijk wat grof romantische
neigingen van dezen schrijver door zijn groeiende levensondervinding, en zich
ontwikkelenden humor, zijn verfijnd tot een zoeken naar het mogelijk-avontuurlijke,
het aannemelijk buitensporige, dat eigenlijk precies even geheimzinnig is als het
geheele leven, en dan ook volstrekt niet meer als gezocht opvalt.
En het mooiste is misschien wel, dat ook de (in engeren zin) dichterlijke kant van
Buysse - dat wat vroeger wel eens verslappen kon tot al te week sentiment - blijkt
verfijnd tot een natuur-aanvoeling en -bewondering, die nooit verloren gaat en hem
in staat stelt een dronkemanstafereel (en daarmede tevens dit verhaal van ‘De
Nachtelijke Aanranding’) onverwacht te doen eindigen aldus:
‘De anderen verdwenen waggelend in schemerduister.
‘Een heel zacht briesje streek even door de hooge kruinen en stierf als in een
zucht weer uit.
‘Een tweede lijstertje begon fijn-jubelend te zingen....’
Leest men Verschorens vertelsels dadelijk na die van Buysse dan wordt men innerlijk
getroffen door een besef van contrast, dat niet gemakkelijk is te definiëeren. Buysse,
ondanks zijn teerheid, lijkt dan wat rauw en ruw, Verschoren, niettegenstaande zijn
soms toch forsch geuite levenslust, voelt wat al te week aan. Doch hoe dit zij, beide
deze schrijvers zijn wel oer-echte Vlamingen, d.w.z. begaafd met de sterkste en
meest typige eigenschappen van het vlaamsche ras: een zeer gezond-realistische
wereld-aanschouwing, gepaard aan de futtige durf om die - nu niet bepaald idyllisch
bevonden - realiteit beet te pakken en vast te houden; den humor ook, die daarbij
altijd zeer te stade komt, het vermogen zijn medemenschen aan te kijken met een
liefde zoo groot dat zij ongestraft spotten en plagen kan, en zich láten bespotten en
plagen. Uit één verhaaltje in dezen laatsten bundel van Verschoren zou men dit niet
zoo zeggen. Ik bedoel: D r o o m o f W e r k e l i j k h e i d , het stukje met de
symbolische koorts-gezichten van den zieken jongen Hugo. Maar dit verhaaltje, ik
zou ook zeggen dat het niet in dezen bundel, ja eigenlijk heelemaal niet in
Verschorens oeuvre thuis hoort, het lijkt mij een zwak schriftuurtje, in moeheid en
overspanning geschreven. De gezonde Verschoren is een heel andere figuur dan
de vage romanticus die uit dit vertelsel naar voren komt. Hij is een menschen-kenner
en -liefhebber, een levenslustige en levenskrachtige schrijver, als Buysse, alleen
wat minder forsch en helderziend.... en dan toch ook nog jonger, met nog niet dien
berustenden humor, met nog wat meer illusie van het leven en stil-droomende
zachtheid.
Het is waarlijk geen wonder dat Verschoren tot nog toe altijd een bizonder ‘goede
pers’ gehad heeft. Hij is een bij uitstek innemend auteur, zijn goed- en gulhartig
meevoelen met kinderen en zwakken, met dwazen en sukkelaars moet wel haast
iedereen bekoren en voor hem winnen. Dezen schrijver lezende houdt men
aanstonds van hem. Beter eigenlijk dan met Buysse (den soms wel zeer wereldwijzen
spotter) zou hij met Streuvels te vergelijken zijn; door zijn onderwerpen, zoowel als
door zekere overeenkomst van sentiment, doet zijn werk zelfs dikwijls aan dat
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van Streuvels denken - wat het natuurlijk niet geheel-en-al ten goede komt, want
Streuvels is nu eenmaal zooveel breeder, ruimer, grooter! Toch denkt men nooit
aan imitatie en heeft zich Frans Verschoren in onze lectuur-herinneringen een
volkomen eigen plaats verzekerd, al was het maar alleen door zijn soms, op 't
jongensachtige af, echt jonge, leutige guitigheid. Over kwajongens of drinkebroers
schrijvende heeft hij nog meer en nog echter plezier dan Streuvels. Ook Verschoren,
als alle echte humoristen, kent den weemoed, de melancolie zelfs, maar die van
Streuvels is zwaarder - is die van den grooten wereld-omvattenden geest.
Weltschmerz - waande men soms dat zij uitgestorven ware, na Heine, Byron en
hun tijdgenooten? Zoo lang er groote kunstenaars zullen zijn, zal ook zij leven, die
wijde en onbestemde, toch soms zoo diepe smart om het ontoereikende aller dingen
en aller gedachten en om het noodlottige hunner vernietiging.
Verschorens zoozeer innemende goedhartigheid komt in dezen bundel het best uit
door zijn verhalen: O p h e t B e g g i j n h o f en M o e d e r . Door het laatste vooral.
M o e d e r is het fijnste wat in ‘Langs Kleine Wegen’ te vinden is. ‘Elsevier’ mag er
trotsch op zijn dit verhaaltje het eerst gepubliceerd te hebben. Met hoogst artistieke
objectiviteit, en een daardoor te fijner humor, heeft de schrijver ons het zoo
dood-eenvoudige en toch zoo magnifieke figuurtje van moeder Trientje voor oogen
gezet. Maar ook de teere liefdesgeschiedenis van Lieneke in ‘Op het Beggijnhof’ is
met groote liefde begrepen en verhaald...
‘Hoe was dat nu in beur gekomen, dat nieuwe gevoel, dat in heur hartje diep
verborgen lag... Ze dierf het niet bekijken of beroeren... Ze dierf niet denken, maar
ze liet de zoete blijheid, innig-stil, in hour hartje waaien... en ze loerde soms eens
naar den fikschen schilder, die zoo schalks kon kijken met zijn vinnige oogskes...
en dan wandelde ze weer droomend voort, door goudgele akkers, al golvend graan,
en ze hoorde hoog in de lucht een schallend jubellied, galmend met den juichkreet
in heur zieltje!’... Men zou niet raden, dat er hier sprake is van een ruim
vijf-en-veertigjarige, die er ‘met heur perkamenten vel en heur magere
knokkelvingers, als een van bij de zestig’ uitzag.
Maar ten slotte, nu ik dan, zoo warm als ik haar gevoel, van mijn groote genegenheid
voor Verschorens werk heb getuigd, moet mij toch ook, eerlijkheidshalve, een
bekentenis van teleurstelling van lichten wrevel zelfs, uit de pen. Frans Verschoren
- zoo wil mij voorkomen - was met zijn eersten bundel al ongeveer even ver als met
dezen laatsten, hij gaat niet vooruit, zijn talent ontwikkelt zich niet; het lijkt soms of
hij er wel ongeveer tevreden mee is zooals het is. Hoe goed-litterair, trouw, ernstig,
eenvoudig, innig artistiek, hij in elk nieuw werk moge blijken, - toevallig geeft ditzelfde
nummer van Elsevier's er weer het bewijs van - hij wordt... nu ja... eindelijk toch wel
een beetje eentonig met zijn guitige kinderen en goedige drinkebroers, zijn
ruw-grappenmakende vinkenvangers en babbelende beggijntjes. Of liever - want
het zit 'm toch ook niet in de sujetten of gevallen - ik wou wel dat hij desnoods eens
wat minder innemend, maar wat feller, indringender voor den dag kwam. Hij moest
zich misschien eens wat moeilijker opgaven stellen, om zoodoende een hooger
plan te bereiken, en een dieper toon. Het is immers - altijd betrekkelijk gesproken,
en gegeven Verschorens aangeboren talent - nu niet zoo heel moeilijk een reputatie
van goedig en gemoedelijk verteller te veroveren, ja zelfs vele jaren op te houden,
maar zoo'n talent, zonder het merkbaar te forceeren, tot hooger kunnen op te voeren,
ziedaar een andere zaak! En toch is het dat alleen wat wij - die de nederlandsche
litteratuur altijd hooger, altijd sterker, altijd grooter wenschen - van talenten als die
van Frans Verschoren steeds weer hopen en verwachten.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

H.R.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

512

Dr. F. Adama van Scheltema, Über die Entwicklung der
Abendmahlsdarstellung, Leipzig, Klinkhardt u. Biermann; Rotterdam,
W.L. en J. Brusse, 1912.
Tegenwoordig leven wij in het teeken der monografieën. De
ontwikkelingsgeschiedenis van alle mogelijke onderwerpen wordt ons van den
oorsprong af tot op den huidigen dag verklaard, niet alleen met uitleg van woorden,
maar ook, en dit is eveneens een teeken des tijds, met afbeeldingen. Dat is natuurlijk
leerrijk, want mocht de welsprekendheid falen, het fotografische toestel geeft alles
naar waarheid weer. Soms wordt daarom de tekst zeer kort gemaakt en moeten
reeksen van reproducties voor zichzelf spreken.
In de ‘Entwicklung der Abendmahlsdarstellung’ is het evenwel anders. Dit werk
geeft een zeer uitgebreiden tekst en weinig, met overleg gekozen platen. Wij krijgen
ook niet de geheele kunsthistorische en esthetische ontwikkeling van het Avondmaal
te hooren, maar een serie van episoden en daaruit, ‘wenige, aber die bedeutendsten
Darstellungen’. (Voorwoord p. V.) Het doel van het werk is het volgende: ‘mit stetem
Hinblick gerade auf ihre künstlerische Eigenart, in einer Reihe von nacheinander
folgenden Darstellungen eines und desselben Stoffes, eine Wandlung des
künstlerischen Empfindens zu erkennen und aus dieser Wandlung des historischen
Empfindens die veränderte Stellung des Künstlers zu dem behandelten Stoffe, dem
Abendmahl, zu verstehen. (Voorwoord p. V.) Nieuw kan men een dergelijken opzet
niet noemen; het bespreken van cultuurhistorische ontwikkeling is tegenwoordig
meer aan de orde dan de schrijver schijnt te veronderstellen.
Voor hen, die meer uitgebreide kunsthistorische studies hebben gemaakt, is dit
boek dan ook zeker niet geschreven, daarvoor worden sommige punten te uitvoerig
behandeld. Uiteenzettingen zooals over het verschil tusschen muurschildering en
schilderij (p. 91) en over het onderscheid van refrectorium-schilderij en fresco-cyclus
kunnen echter voor minder belezenen nuttig zijn. Daarentegen moeten weer andere
details hun minder begrijpelijk en te lang voorkomen, zooals op p. 128 en verder,
over Titiaan; p. 142 over de belichting van Tintoretto; p. 159 en verder, de vergelijking
van Rubens met Leonardo, Titiaan en Tintoretto; p. 168 over de opvatting der
Hollandsche Schilderkunst in de 17e eeuw.
De ‘Entwicklung der Abendmahlsdarstellung’ raakt over het algemeen geen
diepgaande wetenschappelijke vraagstukken, en dikwijls treedt de litterator meer
op den voorgrond, dan de kunsthistoricus.
De indeeling is als volgt: eerst de ontwikkeling van den gebonden, didactischen
mozaïkstijl tot de vrijere opvatting van Leonardo. In tegenstelling daarmee de
ontwikkeling in het Noorden, als culminatiepunt Dürer, en daarna den invloed van
Leonardo, b.v. op Schaffner; dan de verdere ontwikkeling in Italië, waar het centrum
zich van Florence en Rome naar Venetië verplaatst, met den fantastischen Tintoretto
tot eindpunt Als voortzetting op de noordelijke schilders wordt Rubens voor
Zuid-Nederland en Rembrandt voor Noord-Nederland tot voorbeeld genomen.
De inleiding zet de betrekking uiteen tusschen het kunstwerk en den bijbelschen
tekst. Terecht zegt de schrijver, dat die in verschillende tijden anders is geweest.
De vroege mozaïken geven een andere vertaling in beeld, dan Leonardo of de
noordelijke Handschriften. Is het evenwel noodig, ook voor weinig belezenen, hier
nog den nadruk op te leggen? Goed echter is het er op te wijzen, dat men soms te
veel naar een letterlijke overeenkomst zoekt tusschen tekst en uitvoering en dat wij
hier te doen hebben met de ‘freie Äusserung der künstlerischen Persönlichkeit’. (p.
2.)
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De bijbelsche tekst wordt in 4 situaties verdeeld, die geschikt zijn in beeldende
kunst omgezet te wurden: 1. Het tezamenzijn der
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apostelen (het moment van rust); 2. De aankondiging van het verraad, (het moment
1)
van actie); 3. Het aanwijzen van Judas; 4. Het weggaan van Judas .
Als begin krijgen wij een mozaïk in de San Marcokerk te Venetië, waarin niets
anders weergegeven is dan ‘einfach die Tatsache’, zonder ‘inhaltliche Gedanken’,
alléén ‘Wortillustration’; evenals in den tekst zijn van de twaalf apostelen slechts
drie te herkennen, Judas, Johannes en Petrus. Goed gevonden is hierbij de
overweging in noot 1, p. 11 over het verschil tusschen mozaïkwerk als uitvloeisel
van een hoog ontwikkelde schilderkunst, zooals in den laatromeinschen tijd, en de
decoratieve mozaïktechniek van Byzantium. Minder gelukkig is de toelichting over
de mozaïken op p. 10: ‘Das ist die künstlerische Bedeutung dieser
Mozaïkdarstellungen, dass sie, am ehesten zu vergleichen mit guten, alten
Gobelinteppichen, mit feinstem Geschmack an der Kirchenwand angebracht, diese
mit ihren raffiniert-schönen farbigen Kompositionen schmücken’. Dit is een geheel
litterarische beschouwing: ‘gute, alte Gobelinteppiche’ zonder nadere definitie
bestaan niet voor den kunsthistoricus, evenmin als ‘raffiniert schöne, farbige
2)
Kompositionen’ . Goed evenwel is de vergelijking van den echten en den
twijfelachtigen Giotto. Wie deze beschouwing in zich heeft opgenomen zal voortaan
begrijpen, welk onderscheid er bestaat tusschen goed en minder goed werk. Nuttig
is ook de opmerking, die de meer levendige groepeering bij Fra Angelo aanduidt,
nl. ‘die Anwesenden können auf ihren Klosterschemeln sitzend, sich frei bewegen’.
Een reeks Avondmaalsvoorstellingen voert ons naar Leonardo. Op allerlei
gegevens worden wij opmerkzaam gemaakt, zooals op de ontwikkeling van den
achtergrond: eerst deel van de muurvlakte, later alleen de aanduiding van een
ruimte, wordt deze eindelijk de voorstelling van een kamer of hal, die echter dan in
het geheel evenveel mee spreekt als het voorval, dat in die ruimte plaats heeft. Bij
Leonardo pas wordt het Avondmaal zelf als hoofdzaak beschouwd.
Een dergelijke ontwikkeling vindt men in de bewegelijkheid van de groep; eerst
het aanduiden van enkele personen, Christus, Johannes, Petrus, Judas; de laatste
wordt dikwijls alleen vóór de tafel geplaatst. Later krijgt men het zoeken naar
groepeeren en naar meer bewegelijkheid in de figuren.
Van Taddeo Gaddi af krijgt het refrectoriumfresco een monumentaal-decoratieve
beteekenis. Castagno geeft meer geslotenheid van groep dan de vorige, hij tracht
een riumte aan te duiden, maar verder merken wij op, dat ‘Castagno zu sehr nur
den Rohstoff gibt, ohne diesen durch einen geistigen Inhalt künstlerisch zu gestalten’.
(p. 34.) De ‘inhoud’ van de schilderij blijft eerst nog een geringe plaats innemen,
omdat er technisch nog zoo veel op te lossen is. Roselli geeft een duidelijkere
architectuur met gedetailleerden achtergrond, meer realiteit, portrettieve gezichten.
Een beter geheel weet Ghirlandajo van zijn avondmaalsvoorstelling te maken, door
rust in de omgeving te houden en meer nadruk op de personen te leggen. ‘Da er,
im Gegensatz zu Roselli, von dem Gesammt-Eindruck des Vorganges ausging’ kon
dus ook een ‘einheitlicher Gedanke zum Ausdruck kommen’. Maar dan komt de
moderne litterator de noodzakelijke nuchterheid van den kunsthistoricus verdrijven
met de ‘abendliche Stimmung, die das ganze Bild durchdringt. Aus den breiten
dunklen Gewölben scheinen sich die Schatten herabzusenden auf den ernsten
Vorgang, der bereits in Dämmerlicht gehüllt ist. Der breit sich ausdehnende Tisch
übernimmt in seiner ruhig horizontaler Linie die feierlich, träumerische Stimmung’.
(p. 42). Zou het niet de moderne mensch zijn, die dit in de schilderij legt? Dergelijke
gecompliceerde gevoelens te uiten, lag niet in
1)
2)

Voor den schilder heeft dit moment echter weinig te beduiden.
Toch voelt de schrijver, dat hij met sommige woorden voorzichtig moet zijn, o.a. met ‘religieus’,
p. 17, noot 1.
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den geest van het italiaansche quattro cento. Wel echter een ander gegeven, dat
de schrijver zeer terecht opmerkt nl. iets, waarin geen kwestie is van litteraire
stemming, maar van fijn gevoel voor beeldende monumentaliteit. (p. 42.) Het
Avondmaal is hier niet zooals bij Roselli een fragment der schilderij, maar vult de
geheele breedte van den basis, ‘Und die nach der oberen Partie aufsteigenden
Gewölbebogen führen wieder zu dem Hauptvorgang zurück, so hält dieser den
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Blick zuletzt auf sich gerichtet’.
Zeer zeker kan het voor niemand kwaad nog eens te lezen, wat men wel weet
en nog eens nauwkeurig na te gaan wat de beteekenis is geweest van da Vinci's
werk tegenover de vroegere Avondmaalsafbeeldingen; maar toch maakt soms een
korte beschrijving meer indruk, dan een langere. Bij deze eenigszins gerekte
uiteenzetting zou ik willen aanbevelen eens na te zien, wat R i c h a r d M u t h e r
1)
over dit onderwerp zegt in G e s c h i c h t e d e r M a l e r e i . (dl. II, p. 82 . Tuch zijn
ook in dit gedeelte der Abendmahlsdarstellungen wel punten te vinden, die onze
aandacht waard zijn, b.v.: ‘Man bekommt neben Ghirlandajo den Eindruck, dass
Leonardo zum ersten male malerisch sieht’ (p, 56); - ‘Jede Einzelform hat ihren Sinn
in Zusammenhang mit dem Ganzen, aber nirgends erscheint die Gesetzmässigkeit
als eine tote mathematische, nur in der Architectur, wo sie es sein kann und soll’,
(p. 63).
Omdat de Handschriften uit het noorden de mozaïkwerken uit het zuiden zeer
nastaan in hun paedagogisch-didartische strekking (p. 75), meent de schrijver, dat
het niet noodig is, ons hiervan een beeld te reproduceeren. Op p. 79 echter geeft
hij toe, dat in de ottonische hofkunst een ‘naïv-volkstümlicher Zug’ ligt, ‘eine freiere,
unbefangenere Interpretation des Stoffes’ - dat is een zekere levendigheid, den
noordelijken Handschriften eigen, jammer dus, dat daarvan geen voorbeeld werd
gegeven.
De schrijver begint met het bekende Avondmaal van Bouts. Dürer is met drie
houtsneden vertegenwoordigd, nl. die uit de Groote Passie, 1510, die uit de Kleine
Passie,

1)

Over Leonardo zie ook Burckhardt, Cicerone 11, 3, p. 775.
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en een houtsnede van 1523. Eenvoudige realiteit wordt hier gegeven, aangezien
de strekking van een reeks beelden uit de Passie ‘geschichtlich-dramatisch’ moet
zijn. Dürer verhoudt zich tot zijn voorgangers eenigzins op de zelfde wijze als
Leonardo; het oude materiaal vindt in den een zoowel als in den ander een
bouwmeester ‘es kommt eine Gesetzmässigkeit, ein Bau in die nordische
Abendmahlsdarstellung’. Nu volgt een zeer goede en duidelijke beschrijving, waar
in die nieuwe constructie is te vinden (p. 103). Ook hier is het evenals bij Leonardo
door middel van zichtbaar waarneembare gegevens, die ons duidelijk de groep en
de handeling uiteenzetten. De houtsnede van 1510 is het volledigst, daar vol doen
alle onderdeelen beter aan hun bestemming, dan in die van 1523. In de laatste
echter is een nieuw element, iets, waarop later Rubens' opvatting berust, (p. 119.)
‘Dazu gehörten aber spezifisch malerische Mittel, die der Holzschnitt nicht aufweisen
konnte und ein spezifisch malerisches Empfinden, zudem die deutsche Kunst sich
mit Dürer noch nicht entwickelt hatte’. (p. 120).
Tiziaan en Tintoretto zijn het voorbeeld voor de ‘malerisch-realistische
Abendmahlsdarstellungen in Venedig’; zij zijn een voortzetting van de florentijnsche
Renaissance. Beter ware het geweest bij de vergelijking

RUBENS, BRERA, MILAAN.

duidelijk het voornaamste punt aan te roeren nl. dat het verschil tusschen Leonardo
en Titiaan het verschil is tusschen Renaissance en Barok en dat Barok a l t i j d het
‘malerische’ in zich sluit: nl. tegenstelling van kleureneffecten en van licht en
schaduw. Ook het letten op de belichting (Tintoretto) is een Barok-thema; evenzoo
de ‘Ausschnitt aus der erlebten Wirklichkeit’. (p. 133). De quadratische vorm van
de schilderij uit den Baroktijd (p.135) is bijzaak en geeft niet den geest van den stijl
weer. Waarom ook niet uit een andere reden het verplaatsen van het kunstcentrum
te verklaren? Alléén om de Venetiaansche schilders-kwaliteiten verplaatst zich toch
niet dat middelpunt. Lag daaraan niet een andere waarheid ten grondslag, nl. dat
Florence en Rome politiek en staatkundig waren uitgeleefd, en Venetië niet?
Bij bespreking der 17e eeuw in Zuid-Nederland wordt de plaats, die Rubens
tegenover Dürer inneemt nader toegelicht. Beweging en groepeering is bij den
laatsten niet altijd duidelijk, bij Rubens heerscht één bewegingsmotief in den opzet.
Eén meanderlijn omslingert het geheel, beginnend bij Judas, met een keerpunt bij
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Christus, eindigend bij den jongen apostel, links (p. 153). Al die beweging heeft toch
een zekere rust en geslotenheid, omdat men niet naar details hoeft te zoeken ‘mit
dem Ge-
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sammtanblick erfasst man spielenderweise das Einzelne; eines führt von selber
immer auf das Nächtsfolgende’. De drie hoofdfiguren zijn tevens drie bepaalde
momenten in de meanderlijn, vooral daardoor krijgt men een rustigen indruk. Door
de personen groot te maken in een kleine omgeving, bereikt Rubens een grooter
effekt dan de vorige schilders; alléén het avondmaal spreekt hier.
Een hollandsch voorbeeld voor een Avondmaal uit de 17e eeuw was niet
gemakkelijk te vinden. De schrijver neemt Rembrandts teekening in rood krijt uit de
Verzameling van Koning Fridrich August II in Dresden. Het is een vertaling van
Leonardo's werk, maar geen woordelijke. Niet op het tektonische komt het hier aan,
maar op het schilderachtige van de compositie; noch de bouw van het geheel, noch
de groepeering, noch het evenwicht komen hier op den voorgrond. Sommige groepen
zijn in elkaar geschoven, zoodat de personen elkander gedeeltelijk bedekken, zelfs
is er op symmetrie in de compositie niet gelet. Door de groepeering worden dus
onze oogen niet naar de Christusfiguur geleid; daarvoor had Rembrandt een ander
middel, nl. het licht, dat van Christus uitstraalt.
Hiermee sluit de schrijver zijn beschouwing over het Avondmaal, een beschouwing,
die waard is, door hen gelezen te worden, die schilderijen willen leeren waardeeren
en begrijpen.
C.E.

ARISTIDE MAILLOL, FLORA.

Aristide Maillol in den Rotterdamschen kunstkring.
De beeldhouwer Aristide Maillol is in 1861 in Zuid-Frankrijk geboren. Op zijn 21ste
jaar kwam hij naar Parijs waar hij vijf jaar aan de Ecole des Beaux Arts teekende
en schilderde. Te boetseeren waagde hij aanvankelijk slechts 's avonds en 's nachts,
en, alvorens als beeldhouwer voor den dag te komen, maakte hij tapijten, die de
aandacht trokken. Hij vormde een school en kreeg naam.
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In 1896 kwam hij voor het eerst met kleine reliefs en beeldjes voor den dag die
onder de afdeeling ‘Kunstvoorwerpen’ werden geëxposeerd en pas in 1903 werd
hij als beeldhouwer in de Salon toegelaten. Rodin kende aan een zijner reliefs de
eereplaats in den tuin van de Champs Elysées toe.
Hier in de zaal van den kunstkring vonden we acht beelden van hem waaronder
twee groote bronzen: Pomona en Flora en verder een groot aantal fotografieën naar
zijn oeuvre.
Zijn kunst is monumentaal en van strengen eenvoud, geïnspireerd op de antieken:
op de Hindoes, de Egyptenaren, de Grieken en de Gothieken. Léon Werth schrijft
van hem in l'Art Décoratif, dat van kind af aan zijn liefde naar de musea ging, dat
hij deze liefhad voordat hij het leven liefhad. Hij zegt: ‘zijn geest heeft bij die oude
kunstwerken stilgestaan’.
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Geschapen naar het leven, door een geest die doordrongen was van het oude,
heeft deze kunst haar eigen karakter. Maillol heeft zich nooit geheel overgegeven
aan de natuur, de bewegelijkheid van het leven, en de emoties van de ziel vindt
men in zijn werk niet. Het staat als boven het leven. Wij vinden hier het tot monument
geworden beeld van den mensch. Hij staat dus lijnrecht tegenover een kunst als
b.v. die van Meunier.
We zien hier de fotografie van een bronzen beeld: een jong meisje op de knieën
gezeten, de armen strak voor zich uit, en dadelijk herinnert dit beeld vaag aan een
Boeda. Ook het pleisterafgietsel van een staand jong meisje, waarvan het bovenlijf
tenger maagdelijk is, terwijl de beenen en de kop zwaar als van een vrouw zijn,
heeft in de houding en uitdrukking een strakke rust die aan het Boedabeeld doet
denken, maar dan zonder de sfeer, de stemming van Goddelijke schoonheid. Het
bronzen beeld Pomona staat verder hier van af, en nog dichter bij de natuur is de
fotografie naar het bronzen beeld ‘femme drapée debout’. Het is als geheel los van
de antieken, zoowel in houding en bewegingsgang, als in het drapeeren van het
kleed, dat van de schouders tot op de voeten valt, de lichaamsvormen geheel
zichtbaar latend. Naast het groot eenvoudige en monumentale, heeft dit beeld het
bevallige, de gratie van het moderne.
Het in dit tijdschrift gereproduceerde bronzen beeld van Flora komt mij voor het
mooiste der hier geëxposeerde beelden te zijn. Het heeft bij de strakheid van
uitdrukking en houding een statige, slanke monumentale lijn. Van kleur is het
schitterend! Een gouden glans schijnt over het bovenlijf, over de sterke borsten en
zachter over de fijne rimpels van het nauw tegen het lichaam aansluitende dunne
gewaad. Onder den kop die donker is, valt een zwarte schaduw, eveneens onder
de opgehouden plooi, waar de bloemen in liggen. Naar onderen toe over de beenen
is de kleur weer dof-bronzig en over den voet, waar het dunne gewaad afscheidt,
is even een fijne zware schaduwstreep. Een zacht licht valt er op de handen en de
opgehouden plooi.
A.O.

Ko Doncker's schimmenspel.
Ko Doncker heeft met zijn dezen winter voor menige dankbare zaal vertoond
Schimmenspel ‘D e L i e f d e d o o r a l l e T i j d e n ’ zeker het beste gegeven wat
hij tot nog toe gemaakt heeft. Als schrijver en als beeldend kunstenaar beide. Vooral
echter in de eerste kwaliteit.
Misschien herinnert deze en gene zich zijn voor een tiental jaren bij S.L. van Looy
uitgegeven, door hem zelf geïllustreerde boeken ‘Dokter Mol’ en ‘Hoe dokter Mol
zijn vrouw kreeg’. Het was wel curieus werk en voorzeker van een eigen soort
grappigheid, maar het verhaal zelf was in geen van beide gevallen als vondst heel
frisch en aardig, de toon wat erg zeurig, vol herhalingen, die wel eens komisch
werkten, maar toch te mat werden. Ook was het droog en nuchter maar zonder
deftigheid. Het was niet ordinair, maar een beetje kinderachtig, en vooral houdingloos,
men voelde niet de typeering van een of anderen verhaaltrant of een of anderen
kijk, zooals dat bij Busch bijvoorbeeld is. Als Busch zeurt, zeurt hij in commissie, en
met een knipoogje; bij Doncker, in Mol, was de omhaal meer een kwalijk verholen
poging om op adem te komen.
Zeer kenschetsend is het dan ook dat, hoe persoonlijk-grillig de teekeningen in
deze boekjes, - waarvan ik de booze stiefmoeder als fee en de rechtszalen in het
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laatste even wil gedenken - ook waren, nochtans zijn illustraties voor den gen druk
van ‘D e G e d i c h t e n v a n d e n S c h o o l m e e s t e r ’ bij de Uitgevers Mij Elsevier
verschenen, veel beter uitvielen. Dus, let wel,
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Doncker illustreerde eens anders tekst beter dan zijn eigene. Maar in de
Schoolmeester was dan ook bereikt, wat in hem zelf nog onrijp was, en waarlijk, er
is in Doncker een zeer aparte zin voor dwaasheid, die aan die van den
Schoolmeester stellig vermaagschapt is. Er is in hem diezelfde durf om desnoods
flauw te wezen, diezelfde onoverwinnelijke neiging om de dingen op hun kop te
zetten en zelf als auteur bij het maken van die capriolen niet achter te blijven. Het
is humor met een kronkeling er in, en misschien juist daardoor zoo inoffensief, zoo
onschuldig en ten slotte zoo onweerstaanbaar. Ook al juist als bij den Schoolmeester,
schijnt hij de nonsens om de nonsens lief te hebben en heeft daarbij noch voorkeur,
noch kieskeurigheid. Misschien maakt dit de harmonie tusschen teekenaar en dichter
wel het grootst, en ik geloof dat deze negende druk van het populaire werk later
nog wel eens terdege gezocht zal worden, juist om die geestverwantschap tusschen
den tekst en de indertijd niet genoeg gewaardeerde prentjes.
Laat ons die prentjes nog eens wat nader bekijken. Het schijnt niet vreemd, dat
Ko Doncker eigenlijk begonnen is, te Londen, als ontwerper van behangselpatronen.
Waar vele anderen van de navolging der natuur uitgaan, en pas daarna - als ze er
ooit toe komen - tot het eenigszins aangepast, styleerend illustreeren geraken, was
bij hem al dadelijk de vorm, de globale opzet van het geheel kant en klaar, bijna elk
prentje is als tekstverciering, als equivalent en mededinger van het bedrukte vlak,
geslaagd. Men heeft te doen met iemand, die gewend is een zeker afgepast vak
met lijnen in te deelen en levendig te maken. Elk plaatje schijnt een ornament. Ik
geloof dat Doncker al zóó teekende vóór Gulbransson, de knappe
Simplicissimusteekenaar hier bekend werd. Tegelijkertijd bracht natuurlijk deze
origine van Doncker's figuurteekening en zijn ongeschooldheid in het schetsen naar
het leven haar feilen, en vooral lacunes mede. De figuren, scherp omschreven
decoratieve patronen gelijk, waren soms een complex van ornament en
menschbeeld, en als zoodanig curieus-grillig, ja vaak zeer expressief; het geheel
miste echter te dikwijls nuance, sfeer, zenuwen. Op dezen pasklaren stijl van dezen
decorateur had te weinig wakkere levensaanschouwing ingewerkt. Misschien is het
getij wat verloopen, en erkennen wij nu meer wat er uitmuntends was in deze
illustraties, toentertijd stonden ze ons wat te ver af van het ademend leven. Nu nog
zouden wij ze soms minder hard van lijn, voller van contour, en vooral rijker
wenschen, rijker nog van uitdrukking, rijker van motieven.
Maar er is in de De Schoolmeester-prentjes toch iets zeer bijzonders, en zeer
vele zijn bij uitnemendheid comisch ondanks het geplette voorkomen van alles, de
wel wat brutaal-onwerkelijke handen, achterhoofden, de niet altijd smaakvolle
disproporties, en de nauwelijks met het organisme verbonden miswassen neuzen
en kinnen, zijn veel van die malle menschjes heel typisch, een soort van heraldieke
monsters of merklap-emblemen in actie. De dieren zijn soms nog beter, niet zelden
werkelijk fraai: de visschen, de kikkers, de hond Hektor. Ik noem nog uit het vele
vindingrijke en grafisch zoo gave: de heer en mevrouw Dadelpracht, de koetsier,
de baanveger, de apotheker, Mina, de Grootvorstin en haar zonen. Enkele vignetten,
o.a. een muziekboek door een vogel bevuild tusschen bloemen, de eskimo op wiens
hoofd het rendier springt, vind ik van een fijne dolheid. Het wel eens al te drukke
ornament is dikwijls op den achtergrond als een geestig-bewogen tint aangewend.
De bizarrerie der vinding werkt soms verbijsterend-dwaas en doet meestal het grove
detailwerk aanvaarden. Ko Doncker had dus vele zeer eigen kwaliteiten, reeds in
dat werk, kwaliteiten die veel ‘cier-kunstenaars’ propvol theorie en goede
voorbeelden, doch verstoken van persoonlijke vinding, hem mochten benijden, maar
een kunstenaar moet zich nu eenmaal niet slechts staande houden, doch verjongen,
wil niet
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zijn stijl een manier worden, een sausje, dat tegen gaat staan. En het bleek niet,
dat Ko Doncker zijn talent veel verruimde, voor hij zich nu eensklaps ging toeleggen
op het silhouet, en daarmee opeens een flinken sprong vooruit deed.
Verruiming van Ko Doncker's trant nu moest vooral beteekenen, zoeken naar
meer gehalte en minder uiterlijkheid, verrijking van inhoud en vereenvoudiging van
taal. Hij liep hard kans een bezienswaardigheid te worden en het gevaar ging komen,
dat een ander, die zijn voordracht bewust ging overnemen, hem opzij kwam, want
alleen het innerlijke, de kern trotseert imitatie.
Welnu, een beteren uitweg had Ko Doncker niet kunnen vinden dan hij thans
ging, in het silhouet, dat vanzelf aangewezen is op een ongecompliceerd, direct
effect, en een eenvoudige inkleeding der gedachten voorschrijft. Alles wat men
zeggen wil, moet in de contour en in de proportie gelegd, en wat elders aan opsmuk
nog mee kan, is hier ballast. Ko Doncker bezat de vastheid van hand, noodig om
in den enkelen omtrek expressief en concies te zijn, en hij werd nu gedwongen om
te zijn, wat hij te weinig geweest was, kort, maar krachtig.
Men begrijpt wel, dat ik niet het oog heb op armoede. Integendeel. Al wat voor
moeite besteed is aan de teekening, wordt bij een snedige, bondige uitdrukkingswijs,
rijkdom.
Zulk een rijkdom, rijkdom in eenvoud, heeft Ko Doncker in meer dan een sprekende
en imponeerende groep van zijn geestig en mooi gesneden schimmenreeks gegeven:
ik herinner aan die optocht der levende geschenken, waarmee de koningin van
Sheba aan Salomo haar liefde verklaarde, en waarop hij antwoordde, voorzien te
zijn.
Maar komt er soms een vacature,
Dan zal ik u wel een briefkaartje sturen.

Een andere bewogen, geestige groep toekent zich tegen het doek af, als het
Trojaansche paard wordt binnengehaald.
Toen sprak Odysseus, sluw van zin:
We maken een paard, en we kruipen er in,
De vijanden halen het paard in hun stad.
Wij kruipen er uit en wij branden ze plat.

Kostelijke effecten wist Ko Doncker op die Hollandsche Chat-Noir avonden te
bereiken door de verrassende veelheid en het boeiend velerlei, in het massale van
die drommen Hunnen, die Europa bestreken.
Slechts hun bedden lieten ze achter
Wij prefereeren ze echter zachter,

Ook enkele figuren, of simpeler groepen als Socrates en Plato, bij een wijsgeerig
gesprek door Xantippe zoo snood gestoord
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Doch Plato wien dit voorval griefde,
Vervaardigde toen de Platonische liefde.
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verdobbelt, van Leeuwenhoeck die
Zag dat de liefde
aanwezig was,
Zelfs in een vuile
waterplas,

met die bacterieënmonstra, James Watt, die de huwelijksreizen uitvindt, het
Pompadour-poppetje, de Japansche theetuin - ook zulke dingen waren zeer gelukt,
en gaven aan geest, speelschheid, cierlijkheid wat de andere tafereelen aan
indrukwekkends boden.
Dit guitig spel met traditioneele vormen, deze pakkende vertolking van historische
anecdoten en feiten, gaf een alleraardigste vertooning, een kostelijk-vroolijken
avond.
Het gaf ook iets onschuldig-schalks en genoegelijks op het gebied, nog zoo
onontgonnen, van het Hollandsche cabaret. Maar vooral: het deed Ko Doncker's
talent op dankbare wijze tot zijn recht komen, en daar ben ik blij om, want het is
prettig als een zoo frissche en oorspronkelijke begaafdheid in het volle licht komt
te staan.
Nu moge niemand in deze waardeering van Ko Doncker's nieuwe genre zoo iets
als een wijsneuzig knikje zien, dat duidelijk en met zuurzoeten nadruk eigenlijk
zeggen wil: Maak nu voortaan maar silhouetten, waarde Doncker, dat is het beste
wat je kunt!
Misschien keert Doncker wel weer, gesterkt, terug tot zijn vroegere zeer
persoonlijke manier, die toch ook zeer bijzondere voordeelen had; maar hij zal dan
toch door dezen dwang, zich opgelegd, om niet ingewikkeld te zijn, zeker nog hebben
geleerd. Evenmin zou ik willen betoogen dat de ontwikkeling van zijn humoristische
dichtersgave thans geen verrassingen meer bieden kan. Er lagen in den onrijpen
en onbeheerschten rijmelaar van Dr. Moll toch wel kiemen van singulaire substantie,
die alsnog kunnen uitloopen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

Maar zooals het thans is, zou het gevoegelijk en zonder gevaar nog eenigen tijd
kunnen blijven.
Ik hoop dat Ko Doncker met zijn troepje - een orkest van drie, die de soms zoo
allerdolst werkende muzikale illustratie leveren, twee spelers om de figuren te
schuiven, één man om ze aan te pakken, één om ze weg te leggen, en een inspicient
om den rook van het orakel te Delphi, die van den brand te Rome en die van James
Watt's theeketel te maken, hij zelf auteur, decorateur, costumier, en koor, - nog veel
zulke aardige vertooningen moge geven, en dat ook de schrijver-humorist in hem
nog vele onderwerpen moge behandelen op dien pakkenden toon, dien hij thans
weet te treffen, en die een gelukkige mengeling is van het nuchtere en het plechtige,
het zakelijke en het didaktische.
C.V.
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Auguste Lepère door M.P.V. Jr.
Onder de levende meesters in Frankrijk op het gebied van grafische kunst bekleedt
Lepère een eerste plaats, en de waardeering welke het werk van dezen Nestor
onder de modernen reeds geruimen tijd geniet in zijn eigen land, breidt zich
tegenwoordig ook uit over de grenzen, vooral aan den overkant van het kanaal,
waar de algemeene belangstelling voor etskunst traditioneel is. Vrijwel onbekend
is Lepère echter nog in ons land. Te weinig doet zich hier de gelegenheid voor met
buitenlandsche prentkunst, behalve die welke ons door geïllustreerde bladen en
tijdschriften onder de oogen komt, kennis te maken. Enkele tentoonstellingen, vooral
de laatste ‘Vierjaarlijksche’, gaven ons nieuws te zien, maar hier hing te veel
heterogeen werk, dan dat de zeer enkele werkelijk belangrijke platen tot hun recht
konden komen. De talrijke kleuretsen en houtdrukken in bonte wanorde tusschen
het zwart-en-wit gehangen, hinderden eene rustige beschouwing van de minder
opvallende voorbeelden van zuivere etskunst en weinige bezoekers zullen lang
stilgestaan hebben voor de enkele etsen van Lepère, welken in de donkere en
daarom overdag steeds electrisch verlichte zijgang een alles behalve gunstige plaats
was toebedeeld. Toch mochten deze tot het beste behooren dat daar te zien was.
Om het veelzijdig en zeer belangrijke oeuvre van Lepère echter eenigermate te
leeren begrijpen en te apprecieeren is zulk eene noodzakelijk kleine inzending
natuurlijk niet voldoende. Moge deze beknopte schets en vooral de enkele
reproducties naar etsen van Lepère uit verschillende periodes er iets toe bijdragen
voor het werk van dezen hoogst sympathieken kunstenaar ook hier eenige
belangstelling op te wekken.
Auguste Lepère werd in 1849 geboren en is dus 16 jaren jonger dan zijn vriend
Braquemond. Toch kan hij de nestor van de Fransche etsers genoemd worden,
daar Braquemonds beste werk reeds gedaan is, terwijl Lepère nog in zijn volle kracht
is en daarvan elk nieuw jaar de overtuigendste bewijzen levert. François Lepère,
zijn vader, was beeldhouwer, leerling van Rude en de jonge Auguste moet veel van
hem geleerd hebben. Zijn vroegste werk bestond uit het reproduceeren in
houtgravure van teekeningen van Morin, Vierge e.a. voor geïllustreerde bladen als
de ‘Monde Illustré’ en ‘l'Illustration’. Zijn eerste oorspronkelijk werk van eenige
beteekenis dateert van omstreeks 1880; toen al had hij zijn métier goed onder de
knie. De volgende tien jaren bleef hij zich hoofdzakelijk op houtgraveeren toeleggen,
voor dit procodé heeft hij langen tijd de grootste voorliefde getoond. De catalogus
van Lotz-Brissonneau van 1905 telt 166 oorspronkelijke houtgravures, 131 etsen
en 14 lithografieën, wat nog geenszins al zijn grafiesch werk tot op dat jaar omvat,
daar hij zeer veel voor tijdschriften en illustraties bleef werken en verschillende
kostbare boeken illustreerde, welke hij soms zelf drukte! Na genoemd jaartal is
echter nog zooveel van Lepère's hand verschenen, dat een supplement op dezen
catalogus thans noodzakelijk wordt.
Bij een zoo uitgebreid oeuvre, is natuurlijk niet alles even voortreffelijk, niet alles
belangrijk zelfs, en, om ons tot zijne etsen te bepalen, wij ontmoeten tusschen het
vele mooie werk wel eens minder geslaagde drukken. Dikwijls werd haastig een
vluchtige impressie naar de natuur op het koper of het zink gekrast, met de duidelijke
bedoeling deze als studie te doen dienen, en desgewenscht later op zijn atelier
opnieuw over te werken. Steeds echter is zijn werk oorspronkelijk, doet het ons
frisch en ongedwongen aan. Zonder voorbedachten rade, geheel
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vrij van eenige gemaniëreerdheid, stel ik mij voor dat hij zijn compositie al teekenende
op het koper doet ontstaan, en dat het resultaat dikwijls voor hem een even groote
verrassing

MARCHANDES DE POISSONS. (UITGAVE ED. SAGOT).

is als voor ons. De frissche buitenwind waait ons uit zijne landschappen tegen, met
de stadsdrukte van zijne Parijsche onderwerpen leven wij mede, soms moeten wij
even de oogen sluiten voor de straling van het zonlicht dat hij zoo bemint, de zon
die over al zijn zomersche landschappen schijnt en hem gelegenheid geeft voor
forsche schakeeringen van licht en duistere schaduw, de zon die hij wel eens laag
aan den hemel kort voor het ondergaan als bron van licht wijd uite stralend midden
in zijn plaat teekent! Dat zijn geniale concepties van zeer eigen durf, welke op
onmiddellijke observatie van de natuur zijn gebaseerd. Elke bijgedachte is hem
vreemd gebleven, elke lijn is persoonlijk.
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SUR LES TOITS PRÈS NOTRE-DAME. (UITGAVE ED. SAGOT).
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Het is daarom dat Lepère's werk altijd eerlijk is en ernstig.
Een van zijn vroegste etsen is de ‘M a r c h a n d e s d e P o i s s o n s ’ van 1890
een fijn prentje en reeds zeer karakteristiek. Frappant is de natuurlijkheid, waarmede
het aardige tooneeltje in elkaar is gezet. De bewegelijke figuurtjes om de
vischmanden op den voorgrond, en het donkere lokaaltje, met de bedrijvigheid om
de rookende ovens daarachter. Hoe sober is dit gegeven behandeld, hoe raak en
gemakkelijk is de teekening.
Van 1893 is ‘S u r l e s T o i t s p r è s N o t r e - D a m e .’ Tusschen deze en de
vorige ets telt L-B er echter 62, merkbaar is dan ook de technische vooruitgang. In
de zesde en laatste staat werd deze ets gedrukt in het mooie Weensche
kunst-tijdschrift ‘die Graphischen Künste’, onze reproductie is vermoedelijk naar
den 3en staat. Wat is het intense kijken van de vrouw, haar geheel opgaan in den
gevaarlijken arbeid van die dakwerkers goed uitgedrukt. Krampachtig klemt haar
hand den balk vast, waar zij op steunt:
‘Ni l'antique Notre-Dame! ni Paris elle regarde
Sans bien s'en rendre compte, elle espère vaguement
Que du haut du vieux toit, un couvreur, par mégarde,

UN COIN DU PONT-AUX-DOUBLES. (UITGAVE ED. SAGOT).

‘Ira, dans la cour sombre, s'écraser lourdement.
schrijft Lepère hierbij.

‘L e Q u a r t i e r d e s G o b e l i n s ’ van hetzelfde jaar stelt eveneens een vergezicht
over daken voor, echter in een ander gedeelte van Parijs. Dit is het industrieele
kwartier van leerlooierijen, ververijen, weverijen waarover Huysmans een interessant
boek heeft geschreven: ‘La Bièvre et Saint Séverin,’ door Lepère met vele
houtgravures en etsen geïllustreerd. Hier komen de ‘pleasure-seekers’ van Parijs
niet, in deze smalle en donkere straten tusschen vervallen oude ‘hotels’ uit vorige
eeuwen en nieuwe rook en roet verspreidende fabrieken zouden zij geen weg weten
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te vinden, maar voor den kunst-zinnigen literator en den teekenaar was hier een
stuk onbezocht en ongekend Parijs, dat hen in verrukking bracht.
Onzen lezers zeker niet beter bekend is de streek die de volgende ets
‘C a r r i è r e s d ' A m é r i q u e , p r è s P a r i s ’ voorstelt (1898). Een man en eene
vrouw, landloopers, rusten bij hun draagkorf op den voorgrond, stijl breekt het terrein
af en beneden zien wij een herder zijne schapen voortjagen; in de verte komt nog
een groote kudde schapen om den heuvelrand heenbuigend naar ons toe en op
den versten achtergrond bespeurt men de stad, de Butte-Montmartre met den
Sacré-Coeur. Over deze
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QUARTIER DES GOBELINS. (UITGAVE ED. SAGOT)
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CARRIÈRES D'AMÉRIQUE. (UITGAVE ED SAGOT).
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verlaten Parijsche steengroeven zendt de ondergaande zon zijne laatste stralen.
Dit is wel een van de merkwaardigste etsen onder de vele die Parijs of omstreken
tot onderwerp hebben.
Een curieus drukje is de kleine ‘droogenaald’ ets ‘A u c o i n d u
P o n t - a u x - D o u b l e s ’. Het is nacht en mistig, de

RETOUR DU MARCHÉ. (UITGAVE ED. SAGOT).

Notre-Dame teekent een donker-grijs silhouet tegen den hemel, waaraan de maan
al hoog staat. Op den voorgrond enkele personen, eene dronken vrouw ligt tegen
de pilaar van een lantaarn, van rechts komt haastig een voddenraper aangeloopen
gebogen onder zijn last, over den brug rijdt een fiacre zijn verlaat vrachtje en loopen
nog enkele luitjes.
Het resultaat van een kort bezoek in den winter aan Holland zijn een zestal etsen,
waarvan vooral de ‘A m s t e r d a m v u e d e V i c t o r i a H o t e l ’ ons interesseert
om den zeer persoonlijken kijk van een vreemdeling op een ons zoo overbekend
stuk oud Amsterdam. Ook goed is een etsje van de Jodenbuurt, een ander van ‘le
Nys’ (!) bij avond, een prachtige droge-naald ets met fluweel zwarte partijen, en een
van Haarlem bij mistig weder.
Behalve de door Lotz-Brissonneau beschreven 131 etsen zijn na het drukken van
dien catalogus nog zeker vijftig of meer van Lepère verschenen, waaronder
verschillende tot het beste behooren van zijn geheele oeuvre. Deze laatste periode
van Lepères etskunst is er eene voornamelijk van het landschap; in dit genre heeft
hij het hoogste
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bereikt en zich meest persoonlijk uitgesproken. Onvermeld mogen wij niet voorbijgaan
zijn ets van de kathedraal van Amiens: ‘l' I n v e n t a i r e ’ welke hett rijk
gebeeldhouwde front van dit prachtig monument tot onderwerp heeft - men weet
dat Bauer een ‘kathedraal te Amiens’ heeft geëtst, en ook deze ets is een
meesterwerk - mooier

CREPUSCULE. (UITGAVE ED. SAGOT).

is nog ‘l e M a r c h é a u x L é g u m e s à A m i e n s ’, waar dit gebouw van
grooteren afstand en terzijde is gezien, door vroegen ochtendnevel boven de oude
huizen aan de rivier, als een massaal silhouet.
Een bijzonder mooi drukje is de ‘L e M o u l i n d e s C h a p e l l e s ’, wat een
breedheid weet Lepère hier te suggereeren op een plaatje van nauwelijks meer dan
een decimeter in het vierkant! Blankwit staat de hooge molen tegen de buiîge lucht
en ver wijden onze oogen over het golvend landschap.
‘A G e n t i l l y ’ is een weinig romantiek, maar forsch en kleurig. Beter is de
‘R e t o u r d u M a r c h é ’, welke een laten zomeravond voorstelt. Overdag heeft
het zeker flink gewaaid, nu krult de rook rustig uit een schoorsteen omhoog. Op den
weg enkele figuurtjes, die hun inkoopen naar huis kruien.
De ‘C h a u m i è r e s à R o u s s e a u ’ en ‘C r e p u s c u l e ’ behooren tot de laatste
etsen van Lepère en m.i. tot zijne mooiste. Wat is dit weer nieuw, frisch en krachtig
werk, forsch van teekening, klaar van uitdrukking.
Wat zal ons de ruim zestigjarige meester
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nu nog schenken? Zijn hand is vaster, zijn oog is scherper dan ooit tevoren, terwijl
over zijn later werk de rust en de rijpheid is gekomen, die de vrucht zijn van een
arbeidzaam leven.
Welke de juiste plaats zal wezen die Lepère als etser toekomt, kan slechts de
toekomst leeren; wij staan te dicht bij het werk van onze eigen tijdgenooten om dit
te kunnen beoordeelen met de onpartijdigheid van volgende geslachten. Populair
is zijn kunst eigenlijk nooit geweest, althans niet in de beteekenis als bijvoorbeeld
die van Forain of Steinlen, maar sinds vele jaren al ondervindt Lepère warme
appreciatie bij een steeds groeienden kring van ware kunstliefhebbers. Dat zijn
etsen nog meer gezocht zullen worden dan nu reeds het geval is kan vrij zeker
heeten. De oplage is doorgaans klein, meestal slechts een dertigtal drukken van
den laatsten staat, in het geheel met de proefdrukken van vroegere staten zelden
meer dan 50, meestal veel minder. Vele etsen zijn reeds nu niet meer verkrijgbaar,
verschillende andere zeer zeldzaam en kostbaar. Voor den verzamelaar is de
catalogue raisonné van Lotz Brissonneau: L'oeuvre gravé de Auguste Lepère, bij
Edmond Sagot in Parijs uitgegeven, onmisbaar. Door dezen kunsthandelaar zijn
ook de etsen van Lepère uitgegeven, maar door den artiest zelf gedrukt, geteekend
en genummerd.
Wie meer omtrent Lepère wenscht te weten zal dat, behalve in bovenvermeld
werk, kunnen opzoeken in l'Art et Décoration van 1904, terwijl ook de Studio enkele
malen een artikel aan hem heeft gewijd.
Officieel werd Lepère in zijn land gehuldigd door de benoeming tot ridder van het
Légion d'Honneur, in 1912 bevorderd tot ‘officier’, naar aanleiding waarvan hem
een groot feest door zijne vele vrienden en bewonderaars werd bereid.

LE MOULIN DES CHAPELLES. (UITGAVE ED. SAGOT).
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Familie- en gezelschapsleven in den compagniestijd,
door S. Kalff.
De bronnen voor de kennis van de vroegere europeesche samenleving in Indië zijn
vrij schaarsch.
Spectatoriale geschriften, waaraan Nederland in den loop van de 18de eeuw zoo
rijk was, en welke zooveel aan het licht gebracht hebben omtrent de zeden en
gewoonten dier dagen, zijn in Indië nimmer bekend geweest. Evenmin Mémoires
van personen, die door hunne positie in staat waren een spiegel van hun tijd voor
het nageslacht op te houden. En ook aan oude dag- of weekbladen, welke het
verleden zoo levendig voor den geest terugroepen, bezit het Indische archief slechts
weinig. De journalen der oude zeevaarders, de geschriften van sommige duitsche
ambtenaren en militairen, de officiecle registers uit den tijd der O.I. Comp.
(D a g h r e g i s t e r , P l a k a a t b o e k , R e a l i a , enz.) de folianten van Français
Valentijn, enkele bewaard gebleven familiepapieren en brieven, moeten den
navorscher te hulp komen, doch volstaan niet voor een duidelijk beeld van de
indische maatschappij in de 17de en 18de eeuw.
De leefwijze der Europeanen onder de O.I. Comp. verschilde in menig opzicht
van de tegenwoordige, b.v. door meer vertoon, grovere vermaken, scherper
afscheiding in de ambtelijke hiërarchie, meer opschik in kleeding en sieraden,
overdadiger huishouding, talrijker bediendenpersoneel, andere indeeling van den
dag, enz. Wat het laatste betreft, men stond even vroeg op als thans, maar het
dagwerk begon en eindigde vroeger. In Valentijn's tijd verleende de
gouverneur-generaal reeds ten 7 ure audiëntie, en een halve eeuw later, onder v.d.
Parra, geschiedde dit omstreeks 6 of 6½ ure. Luidens eene Beschrijving van Batavia
van het jaar 1781 was men gewoon tot 12 ure te arbeiden, waarna een
vriendenmaaltijd gehouden werd. Tusschen 2 en 4 ure werd een middagslaapje
genoten, dan maakte men een rijtoer, waarna de avond aan de gezelligheid werd
gewijd. De raad van Indië J.M. Baljee schreef in 1808 aan zijne familie in Holland,
dat personen van zijn rang gewoon waren om van 's ochtends 7 à 8 ure tot 11 à 12
ure te arbeiden, na het middagmaal eene m é r i d i e n n e (middagslaapje) van 2 à
3 uren te houden, en dan een wandelrit (Het onontbeerlijke douche-bad viel als van
zelf daartusschen). Bij 't invallen van de korte indische avondschemering werden
de speeltafeltjes gereed gezet, waaraan men zich 2 à 3 uren met een partijtje onledig
hield. Vervolgens zette men zich aan een overvloedigen avonddisch, maar droeg
zorg slechts licht verteerbare spijzen te nuttigen; 't ging tegen den nacht.
't Meest drukte hem, bij zulk een leefwijze, het gemis aan afwisseling, en, schreef
hij, ‘daar nu de ware genoegens gevonden worden in de verandering, zoo ziet
gij-lieden dat, schoon men alles ook volop moge hebben, een eeuwig bannissement
toch zeer vervelend is’.
Dien trek der verveling merkte Stavorinus op bij de meeste Europeanen in Indië,
ook bij hen wier positie en vooruitzichten alleszins gunstig genoemd mochten worden.
Overigens gaf hij voor zijn tijd een soortgelijke dagverdeeling op. Opstaan bij 't
eerste krieken van den dag, om dan voor de deur op de stoep te gaan zitten en
daar koffie te drinken. Van 8 tot 11½ toog men aan den arbeid, doch wipte gaarne
even aan bij de Pinangpoort van het Kasteel, door Valentijn genoemd ‘gelijk als de
Beurs van Batavia’,
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of bij de Dispens binnen het Kasteel, waar de uitdeeling plaats had van de ‘vivres
in natura’, welke een deel uitmaakten van het salaris der Comp. dienaren. Dit is,
schreef genoemde auteur, ‘als een kleene Beurs, daar 's morgens veel heeren
komen om iets nieuws te hooren, of aan anderen mede te deelen’. Schrijvers als
Baldaeus oordeelden

DE HAVEN VAN BATAVIA. UIT JOHAN NIEUWHOFS GEDENKWEERDIGE BRASILIAENSE ZEE- EN
LANTREIZEN.

dat het middagslaapje, 't welk op het middagmaal volgde, hoewel 't niet langer dan
een uur moest duren, geenszins nadeelig was voor de gezondheid. Wanneer
Italianen en andere volken van zuidelijk Europa, die gewoonte van een s i e s t a
reeds hadden, hoeveel te meer was ze verklaarbaar in een tropisch land. Andere
schrijvers achtten die middagrust zelfs een behoefte, en beriepen zich daarvoor op
hetgeen men bij zooveel dieren en planten gedurende de heete uren van den dag
waarnam.
Stavorinus' reisbeschrijving vermeldt dat de Europeaan, wanneer hij tot 4 ure
achter zijn muskietengordijn was gebleven, daarna weer aan den arbeid kon gaan;
of, wanneer hij daarvan ontheven was, een rijtoer kon maken. Ten 6 ure werden
gezelschappen gevormd, waar men den tijd doorbracht met conversatie en
gezelschapsspelen, dans en muziek, en om 11 ure was het de gewone tijd om zich
ter ruste te begeven.
Dit dagelijksche programma was vrijwel algemeen voor den ganschen Archipel.
Over de leefwijze op Ambon, dat almede tot de oudste hollandsche nederzettingen
behoorde,
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GOUVERNEURSHUIS TE BATAVIA. UIT JOHAN NIEUWHOFS GEDENKWEERDIGE BRASILIAENSE ZEEEN LANTREIZEN.

geeft de nestor der indische kroniekschrijvers, dominee Valentijn, menige
teekenachtige bijzonderheid. Hoe aangenaam de toon was in het onderling verkeer,
indien slechts de gouverneur het voorbeeld gaf; hoeveel hulpbetoon er plaats vond
over en weer, en hoe oprecht de menschen met elkander omgingen, ‘vertrouwende
malkanderen duyzenden zonder eenig handschrift’. Het dagwerk duurde niet langer
dan tot 5 ure, en werd na het middagmaal nog onderbroken door het s i e s t a -uurtje.
Van de korte schemering werd gebruik gemaakt voor een wandeling langs het strand
of een ritje in den omtrek. Dan volgde het avondbezoek, hetzij in de
gouverneurswoning van het kasteel V i c t o r i a , hetzij bij den secunde in 't bewind,
of bij ambtenaren, officieren, predikanten of perkeniers. 't Eerst vond men daar een
‘seer nobel onthaal met een kopje Thee en een heerlijke bak met Confituren’; later
op den avond kwam fransche en perzische wijn, hollandsch bier, brunswijker mom,
canari-sek, en zelfs japansche s a k é op tafel. Ook wat de spijzen betreft was het
hier panneke-vet, en overal de zoete inval. De wateren om de eilandgroep leverden
keur van zeebanket, het land gaf vele soorten wild en gevogelte, en de dochteren
van dat land muntten uit in de bereiding van inlandsch gebak en pasteien. Van de
nationale b o b o t o , een soort indische bouillabaise, schreef Valentijn het uitvoerig
recept op, en in het berceau, waar de gouverneur Nicolaas Schagen den feestmaaltijd
voor zijne gasten aanrichtte,
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hingen langwerpige pompoenen tusschen het gebladerte, welke eenmaal een
baar-schipper deden uitroepen:
‘Hoe, wasschen de Soucysen de Boulogne hier aan de boomen? Ik hebse in Italië
wel sien maken, maar noit so sien groejen!’
Des voormiddags regelden de indische dames, gekleed in een van de javaansche
vrouw afgezien n é g l i g é , het huishouden, en het dagwerk van het talrijke
slavenpersoneel. Zij stelden orde op het verzorgen der kinderen (weinigen waren
er, die 't zelf deden), ontvingen inlandsche leveranciers en chineesche marskramers,
inspecteerden den tuin, brachten geruimen tijd door in de badkamer en daarna aan
de toilettafel, lieten dan het rijtuig voorkomen tot winkelbezoek of vriendinnebezoek,
lieten ook nog het oog gaan over den middagdisch, om weldra de oogen te luiken
achter de gazen gordijnen van eene indische legerstede. Dan volgde na het bad
en de theetafel, de wandelrit, maar niet in europeesch toilet. Slechts werd de korte
kabaja verwisseld voor de lange, en de ordinaire sarong voor een meer kostbare;
het kapsel werd verzorgd met bloemen en juweelen naalden, de kabaja voorzien
van bloedkoralen en diamanten knoopjes; om het middel kwam de gouden buikband
en aan de voeten prijkten chineesche muiltjes. De slavin met den kostbaren waaier
en het met goud beslagen betelkistje hurkte in het rijtuig aan n j o n j a 's voeten. Te
Batavia diende oudtijds voor pantoffelparade de rivierkant buiten het Kasteel en
buiten den Boom (douanen kantoor) in de richting van
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het zeestrand. Aan het eind daarvan bevonden zich twee groote lantarens; doch
buiten deze, de lantarens in het Kasteel en die bij het Stadhuis, bestond er geen
openbare verlichting. De heldere indische maneschijn voorzag hierin voor een deel;
overigens moest iedere burger, wilde hij licht hebben, zelf een lantaren voor zijn
huis zetten, of wanneer hij 's avonds op weg ging zich door slaven met flambouwen
laten vergezellen. Later kwamen er lantarens met lampen, die met kokosolie werden
gevuld; de gasverlichting, het eerst op Molenvliet, dagteekende pas van het jaar
1863. En in de huizen had de verlichting plaats met waskaarsen; later met z.g.
astraal-lampen, moderateurlampen, enz.
Ook de rijtuigen hadden slaven met ontstoken flambouwen achterop, somtijds
ook loopers vóór de paarden, doch de bevoegdheid om aldus uit rijden te gaan, en
zelfs de soort der flambouwen was bij plaatselijke keur geregeld. Die rijtuigen
vormden een voornaam onderdeel van de staatsie, verbonden aan het omslachtige
huishouden van den indischen notabele. De koetsen der leden van den Raad van
Indië waren geheel verguld, voorzien van glazen portieren, bespannen met vier
paarden en voorafgegaan door twee hardloopers. Personen van een rang tusschen
die van zulk een raadslid en een opperkoopman mochten eveneens in een vergulde
koets rijden, maar zonder portieren en zonder hardloopers. De wagen van een
opperkoopman en van de met hem gelijkgestelden mocht niet verguld, doch slechts
geschilderd worden; terwijl een koopman en allen, die in rang beneden hem stonden,
een ongeschilderde, enkel geverniste koets hadden met onversierd tuig, de leidsels
enz. uit touwwerk bestaande; zoodat, zegt een kroniekschrijver, ‘het bijna een
schande is op dien voet een rytuig te houden; ook noemen zelfs de slaaven een
diergelijken wagen s t i n k w a g e n ’.
Intusschen waren te Batavia omstreeks het jaar 1781 slechts ongeveer 300
rijtuigen, waaronder nog 130, die aan wagenverhuurders toebehoorden. Het verschil
tusschen beide cijfers kwam tamelijk wel overeen met het cijfer van 200 bij Valentijn.
Echter was er nog een groot getal ‘chaizen’ (bendies). Voor een koets moest een
som van 40 rijksd. 's jaars aan belasting betaald worden, voor een rijtuig met één
paard 20 rijksd. Het plakaat tegen de weelde, onder den gouv.-generaal Mossel
uitgevaardigd, bevatte uitvoerige bepalingen omtrent het aantal paarden, de manier
van schilderen, vergulden en verzilveren van koetsen, het gebruik van europeesche
koetsiers, enz. Wie daarop inbreuk maakte, verbeurde eene boete, en bovendien
zijn equipage. Doch een indische keur was juist geen Eeuwig Edict, en raakte in
den loop des tijds licht in vergetelheid.
Een ander vervoermiddel, dat geruimen tijd in zwang bleef, was de draagstoel of
palankijn, en ook deze was in Mossel's plakaat opgenomen. Het gebruik van gewone
‘orimonts’, gelijk ze destijds genoemd werden, of ‘norimons’ (van het japansche
n o r i m o n o ) stond aan een ieder vrij, maar draagstoelen met glasportieren en
versierd met goud- of zilverbeslag bleven gereserveerd voor leden der regeering
en hunne familiën.
Tot de lijfgoederen van den europeeschen ingezetene behoorde het zonnescherm,
van verschillende grootte en kleur. Personen niet beneden den rang van
onderkoopman lieten zich een groot zonnescherm of ‘kipersol’ boven het hoofd
houden, en hunne slaven mochten hen des avonds begeleiden met wasflambouwen
(waxe-dammers). Een assistent mocht slechts een klein zonnescherm of
handkipersolletje gebruiken, dat hij zelf moest dragen, en de flambouw, waarvan
hij zich bediende, moest gevoed worden door Siam- of Java-hars. Het zou een zaak
van ‘quade consequentie’ geweest zijn, ware de flambouw van een ‘Edele Heer’
overschitterd geworden door de flambouw van een assistent.
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De ‘orembaai’ (van het javaansche r o m b a j a ) of het pleiziervaartuig, voorzien van
zonnetent en door slaven met korte scheppers voortgepagaaid, telde mede onder
de vervoermiddelen uit vroeger tijd. In het door grachten en vaarten doorsneden
Batavia lag het vaartuig vóór de woning van den indischen notabele, gelijk de gondel
vóór het p a l a z z o van den venetiaanschen

TIJGERSGRACHT TE BATAVIA. UIT JOHAN NIEUWHOFS GEDENKWEERDIGE BRASILIAENSE ZEE- EN
LANTREIZEN.

edele. De orembaai diende veelal om den Europeaan naar zijn ‘thuyn’ of hofstede
buiten de stad te brengen, of voor een tochtje naar de reede, voor het spelevaren
door de grachten bij maneschijn, enz.
Koetsen, paarden, orembaaien, draagstoelen, met nog een drom van slaven en
slavinnen ter bediening, vormden slechts een deel van den ‘ommeslag’ van een
aanzienlijk indisch huishouden. Door overdadige maaltijden, pronkzieke kleeding,
veelvuldige partijen, weelde binnen- en buitenshuis, vaak ook door de overgave
aan spel en drank zocht men afleiding voor de ledigheid van het bestaan. Doch in
een tijd, waarin het absenteïsme nog geenszins zulke verhoudingen had
aangenomen als in de dagen eener versnelde gemeenschap tusschen de kolonie
en het moederland; een tijd waarin Indië nog niet beschouwd werd als een groot
passantenhuis voor fortuinzoekers, droeg menige inrichting een meer blijvend
karakter. Tal van oudgasten dachten niet meer aan een terugkeer naar het
westersche vaderland; het indische was hun goed genoeg. Vandaar, dat er zooveel
meer ten koste werd gelegd aan den aanleg van buiten-
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plaatsen in den naasten omtrek der stad, en aan de inrichting van grootscheeps
opgezette woonhuizen langs Amanus- en Tijgersgracht. Met zulk eene installatie
waren veelal aanzienlijke sommen gemoeid. Doctor Paulus Valkenaer, tweede
stadsgeneesheer te Batavia omstreeks het jaar 1760, behoorde geenszins tot het
koloniale h i g h l i f e van de hoofdplaats; niettemin kwam, bij zijn huwelijk met een
eenigszins gefortuneerd weesmeisje, de inrichting van zijn huis hem op ongeveer
10.000 rijksd. te staan. Bij Europeanen van hoogere positie was daarmee zooveel
meer gemoeid. Er moest overvloed van porselein en zilverwerk wezen; meubels
van ijzer-, satijn en ebbenhout, door den chineeschen schrijnwerker uitgesneden,
of verlakte meubels van Palembang, of huisraad, vervaardigd van sakkerdaan, het
welriekende hout der Molukken. Er waren in het oude Batavia tal van huizen
Daar 't Ambousch Sakkerdaan elk tot verwondring wekt,
Het gloeiende vernis en balk en wand bedekt,
Het goud en zilver straalt door ruime galleryen.

Inderdaad werd hier van de edele metalen een ruim gebruik gemaakt, zoo voor
huisraad als voor opschik. De vrouwen hadden veel noodig voor hare sieraden en
lijfgoederen, waaronder gouden en zilveren betelkistjes; de mannen voor de groote
gouden knoopen aan den rok, den degen met gouden gevest, den rotting met gouden
knop, de schoenen met zilveren of gouden gespen. En meer nog wanneer zij een
graad bekleedden bij de reeds door Coen ingestelde schutterij; wanneer zij optrokken
in die prachtige uniformen, waarin de reiziger von Barchewitz hen zag.
Zilveren schenkbladen, gedreven en gegraveerd, werden veelvuldig in de
huishoudens gebruikt; Valentijn zag er zilveren theebladen zoo groot als een kleine
theetafel en welke eene slavin moeite had te torsen. De gouv.-generaal Camphuis
bestelde een zilveren tafelservies bij den amsterdamschen zilversmid, in wiens
werkplaats hij vroeger als knecht had gearbeid; en later ontbood Dirk van Hogendorp,
tijdens hij resident van Japara was, door tusschenkomst van zijn broeder Gijsbert
Karel, behalve een ruim gesorteerden wijnkelder, ook vijftig dozijn tafelzilver, en
harnachementen met zilverbeslag voor acht paarden.
Het Bataviaasch Museum bewaart nog eenige van die kostbaarheden en
meubelstukken uit den ouden tijd: à j o u r uitgewerkte houten schutsels met verguld
snijen beeldwerk, zilveren schotels, inktkokers en kwispeldoren, met goud beslagen
wonderkogels, zilverplaten met inscriptie, zilveren schenkbladen, enz. Doch al wat
op kunst en wetenschap betrekking had: olieverfschilderijen, beeldhouwwerken,
antiquiteiten, klassieke boekwerken, instrumenten, enz. zocht men in die indische
huizen veelal te vergeefs; de globe en het kompas van den geleerden predikant
Mohr, in het genoemde museum bewaard, mochten als eene uitzondering op den
regel aangemerkt worden.
Niet alleen de inrichting der huizen, maar ook de dagelijksche levenswijze was
vrij kostbaar. In Valentijns tijd (1685-1714) kostte te Batavia een huis ‘met een
zijzalet’ en eene gevelbreedte van 20 à 22 voet, gelegen op een goeden stand, 16,
18 en meer rijksd. per maand, en men kon toen met f 3000 's jaars ‘niet veel figuuren
maken’. Gerekend naar de toenmalige waarde van het geld was dit cijfer niet gering.
Later, op Ambon, kostte zijn huishouden hem meer dan 2000 rijksd. 's jaars, doch
dat was in een tijd toen het uit 7 à 8 personen bestond, met een slavenpersoneel
van 20 koppen, terwijl nog een zevental inlandsche kweekelingen bij hem inwoonden.
Zooveel geld was er mee gemoeid, wilde men eenigszins volgens zijn stand leven;
hoewel, voegde hij er bij, ‘ik geen man was, die eenige onnoodige onkosten gewoon
was te maken’.
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De europeesche dranken en provisiën, door iedere vloot uit het vaderland en nog
talrijke o u t s i d e r s aangevoerd, maakten het huishoudelijk budget kostbaar, en
een talrijk slavenpersoneel vorderde, evenals de
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paarden en rijtuigen, aanzienlijke uitgaven voor onderhoud. Ettelijken van die slaven
werden noodig geacht voor de kinderen des huizes; en zoo er geen kinderen waren,
dan toch allicht voor de pleegkinderen, de z.g. ‘anakmas’. Het D a g h - r e g i s t e r
van het kasteel Batavia maakt hier en daar gewag

VISCHMARKT TE BATAVIA. UIT JOHAN NIEUWHOFS GEDENKWEERDIGE BRASILIAENSE ZEE- EN
LANTREIZEN.

van zulke ‘opvoedelinghen’, die niet zelden de pleegouders naar het vaderland
volgden. Toen Cornelia de Bevere, de telg van een oud dordtsch geslacht, in het
laatst van de 17de eeuw met haren man, Juriaen Beek, naar het vaderland
terugkeerde, nam het kinderlooze echtpaar het dochtertje van den burger Joannes
Moons met zich mee. Het huwelijk van den raad van Indië Jacobus Martinus Baljee
(een gewezen weesjongen uit Leeuwarden) was eveneens kinderloos, maar het
echtpaar had vijf meisjes en een jongetje tot zich genomen, waarvan de ouders tot
hunne vrienden of goede kennissen behoord hadden. Baljee schreef naar 't vaderland
dat, wanneer hij aan de neiging zijner vrouw wilde toegeven, zijn huis weldra in een
klein weeshuis veranderd zou zijn.
In een land waar een vroegtijdig huwelijk tot de traditie en de nationale zeden
behoorde, en het tijdstip der huwbaarheid zooveel vroeger intrad dan in de noordelijke
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streken, werden de huwelijken onder Europeanen en half-Europeanen vaak gesloten
op een leeftijd waarop ze, althans voor de vrouwelijke partij, in het vaderland niet
gedoogd zouden zijn.
Het aanhoudend verkeer met Aziaten richtte de gedachten van het opkomend
geslacht al vroeg op het sexueele leven; terwijl het gebruik van prikkelende spijzen
en dranken, niet zelden ook van aphrodisiaca,

BUITENPLAATS BUITEN BATAVIA.

de natuur als 't ware vooruit deed snellen en de precociteit der huwelijken
begunstigde. In de samenleving der inboorlingen hervond men telkens t h e
c h i l d - w i f e ; in de europeesche samenleving vond dit voorbeeld vaak navolging.
Doctor Paulus Valkenaer huwde een 14jarig weesmeisje; de dochter van den
schepen Sirardus Bartlo was nog jonger toen zij met den zeeofficier Dirk van
Hogendorp in den echt trad; die van den gouv.-generaal Alting, Constance, was
ongeveer 15 toen zij met den koopman Umbgrove trouwde; de vierde vrouw van
den gouv.-generaal v. Riemsdijk, Adriana Louisa Helvetius, was bij haar huwelijk
eene 16jarige; enz.
Aan gelegenheden tot ontmoeting tusschen de beide seksen ontbrak het zeker
niet in gewesten, waar niet alleen de huizen door hunne bouworde steeds open
stonden, maar ook zoovele vormen van vaderlandsch decorum en etikette waren
afgezworen, terwijl het gezellig verkeer zooveel vrijer was, zooveel losser van
conventioneele, westersche begrippen, en de gastvrijheid tot de erkende deugden
van de europeesche burgerij behoorde. De watertochtjes in versierde orembaaien,
de visch- en oesterpartijtjes in de omstreken, de bijwoning van luidruchtige
chineesche optochten, de vele danspartijen in de particuliere huizen, de
feestelijkheden bij geboorte, verjaring, verloving, bevor-
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dering, huwelijk, enz., ook, en niet het minst, de zondagsche kerkgangen gaven
ampel kans aan de trouwlustigen van beide geslachten.
In Valentijns tijd was er te Batavia een groote markt, waar niet anders verkocht
werd dan de bloemen welke bij de juffers het meest gewild waren, en voornamelijk
haar debiet vonden bij de jonge heeren, die daar tegen den avond welriekende
snoeren, kransen en ruikers voor hunne uitverkorenen plachten te koopen. Het plein
vóór de Hollandsche Kerk, de Kasteelskerk, de Portugeesche Binnen- en de
Portugeesche Buitenkerk, enz. waren vaste plaatsen van rendez-vous, waar de
mannelijke kerkgangers de vrouwelijke opwachtten, wanneer die op het fraaist
uitgedost en gevolgd door opgedirkte slavinnen de godsdienstoefening gingen
bijwonen.
De bruiloften, welke van die verkeeringen het gevolg waren, brachten gemeenlijk
veel omslag, veel vertoon en veel kosten met zich. Vorderde zoo'n hoogtij niet meer
dan 800 rijksd., dan was het maar een ‘slegt bruyloftje’. Alleen de bruiloftsmaaltijd
van Paulus Valkenaer kostte f 2100. Er moesten voor de bruid en bruidegom wezen
twee paar getuigen, een kroonjonker en kroonmeisje om hun het kroontje op te
zetten, een strooijonker en strooimeisje voor 't strooien van bloemen, loovers en
knipsel van gekleurd

PORTRET VAN GOUV.-GENERAAL JAN MAATSUIKER.

papier; voorts een estrade waarop het bruidspaar, in staatsie neergezeten, de
gelukwenschen der gasten en hunne geschenken in ontvangst nam. Er moest ook
een feestmaaltijd worden aangericht, niet uren, maar dagen achtereen; en er diende
een optocht met flambouwen georganiseerd te worden, waarbij het bruigomskroontje
op een ontblooten degen werd omgedragen, en eindelijk naar het huis der bruid
gebracht. Er moesten militairen zijn om bij den kerkgang aan de deur van het
bedehuis de wacht te houden, en bij in- en uitgaan van het bruidspaar het geweer
te presenteeren. Voorts een opgeschikt bruidsledikant, veelheid en verscheidenheid
van gerechten en wijnen, tal van sieraden en juweelen; en had men de laatsten
niet, men moest trachten ze te borgen. Zooveel gelds werd vaak aan een bruiloft
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besteed, dat menig huisvader zich daardoor ruïneerde. Inzonderheid in 't opschikken
van bruidsbedden trachtte de eene familie de andere te ‘oversnuiven’; van daar dat
de keur van het jaar 1754 bepaalde:
‘En opdat almede door het opmaken van de dikwerf voor een goed gedeelte haar
vermogen verslindende Bruydskooyen ook niet onnodig de middelen weggeworpen
werden, zal niemand, minder dan actueel Opperkoopman zijnde, een opgeschikte
Bruydskooy mogen laten maken, mitsgaders te pronk stellen, dan onder contributie
van
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200 rijksd. voor een Koopman en die met dezelve gelijkstandig is. Voor mindere
300 rijksd., enz.’
In 1689 schreef de dochter van den raad van Indië mr. Gerard de Bevere, na haar
huwelijk met den vrijburger en koopman buiten dienst der Comp. Juriaen Beek, een
brief aan hare moei te Dordrecht, waarin zij iets meedeelde over haren pas
aangevangen huwelijksstaat.
De bruiloft had twee dagen geduurd, en er waren tachtig gasten geweest. In 't
fluweel was men kerkwaarts gegaan; ook de kussens, welke bij de inzegening voor
het jonge paar waren neergelegd, waren van groen fluweel, met goud geborduurd.
De brief luidde verder:
‘Mijn bruytstabbert is geweest van swart fluweel, met een sleep van een elle lanck.
Mijn kapsel was met 7 boekels peerelen over-strengelt, gelyck oock al de juweelen
tot hals, handen ende borst seer kostelyck zijn (geweest). De rock was wit satyn tot
boven toe geboort met goude kanten en de ondermouties van hetzelfde stof en
kant, opgenomen met peerle stricken en diamante knoopen. De kroonen, waarmede
ik ben getrouwt, waren gemaekt alleen van peerelsnoeren en diamanten, die myn
bruydegom daertoe had gegeven’.
Zulk een bruidskroontje overschitterde derhalve verre het vaderlandsche, dat
gemeenlijk slechts van zilveren bloem- en lofwerk vervaardigd was. Het dragen
ervan was aan Cornelia de Bevere vergund volgens de bepaling:
‘Een lid der Hooge Indiase Regeering of wel hare kinderen trouwende, zal de
Bruyd gekroond ter kerke mogen gaan, en vóór haar rijtuig twee jongens
(lijfbedienden) of twee dammers (flambouwen) gebruyken’.
Personen, die lager in rang waren, konden het recht op die staatsie echter koopen
(wat was n i e t te koop, in het vroegere Indië?) voor het bedrag van 50 rijksd., ten
voordeele van het Seminarium te Batavia.
Bruidsbed en slaapvertrek waren hier, evenals in 't vaderland, ter bezichtiging
gesteld. Alles was er in 't groen gehouden; de gordijnen van het ledikant bestonden
uit groen gaas, doorweven met gouden zonnebloemen, en de beide voorgordijnen
waren met gouden klamboehaken opgenomen. Het tafelkleed was van groen fluweel
met zilveren borduursels; daarover heen lag een gazen kleed, versierd met kanten.
De vier knoppen op de stijlen van het ledikant waren van zilver, de sprei wit
geborduurd met goud. Volgens gebruik waren er drie à vier kisten in de kamer (in
navolging waarschijnlijk van de inlandsche kleerkisten op rollen) en een dozijn
stoelen. Kisten en stoelen waren gedekt met ‘fluweele geborduurde kleeden en
kussens, welker weergade noyt op Batavia syn geweest’. De groene kleur was
gehandhaafd tot op den disch; de tafel, welke een vracht zilverwerk droeg, de
komforen en verder gerei waren met groene linten bestrikt. En het dienstpersoneel
van dit nieuwbakken huishouden bestond reeds, voor een gezin van twee
Europeanen, uit 59 slaven en slavinnen, met inbegrip van 8 kinderen.
Het huwelijk van een gouverneur-generaal bracht van zelf zooveel meer vertoon
en staatsie mee dan dat van de dochter van een raad van Indië. Toen in 1664 mr.
Joan Maatsuyker zijn tweede vrouw, de weduwe Cos geb. Abbema huwde, duurde
die bruiloft eveneens twee dagen. Leden van den Raad van Indië fungeerden als
speelnoots, terwijl de voornaamste Comp. dienaren den bruigom begeleidden toen
hij de bruid uit hare woning afhaalde en in staatsie naar de Kasteelskerk bracht.
Vóór den aanvang der predikatie las de voorzanger de historie van Jacobs vrijage
om Rachel, en ds. Lindius, die het huwelijk inzegende, nam zijn tekst uit het Boek
Ruth IV vers 11; alles ‘seer applicabel tot de jegenwoordige handeling’. De weg van
de Kasteelspoort tot aan de generaalswoning was bij deze gelegenheid versierd
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met eerebogen van palmtakken en ander groen en bloemen. Het huwelijksfeest
werd gevierd op den tweeden dag in den ‘thuyn’
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van Zijn Edelheid, buiten de Nieuwpoort aan de rivier gelegen; zonder dat het
D a g h - r e g i s t e r van het kasteel Batavia daarover nadere bijzonderheden bevat.
Bij verlovingen en huwelijken onder den gegoeden stand werden de uitnoodigingen
steeds op ruime schaal gedaan, doch het was er verre van dat deze met zooveel
luister gevierde verbintenissen steeds tot een gelukkigen echt zouden leiden. Mag
men Stavorinus gelooven, dan werden de meeste huwelijken gesloten, om fortuin
of staat te verheffen, terwijl de weinige, die om persoonlijke redenen werden
aangegaan, dikwijls spoedig blijken van vervreemding tusschen de echtgenooten
vertoonden. En dit, betoogt die schrijver, is veelal de schuld van de opvoeding, die
de ouders hier aan de kinderen, en vooral aan de dochters geven. Bij Heydt vindt
men de mededeeling vermeld van een advokaat te Batavia, dat van de 58 processen,
die in zijn tijd bij den raad van justitie aanhangig waren, niet minder dan 52 eene
vordering tot echtscheiding betroffen.
Wanneer er uit zulke europeesche huwelijken spruiten voortkwamen, dan werden
die oudtijds ‘Liblabs kinderen’ genoemd; vermits, gelijk de scheepschirurgijn Nicolaus
de Graaff zich uitdrukte, ‘'t meestendeel gelijk men seid een slag van de meulen
heeft’. Veel zorg vorderden alsdan de bevalling, en de eerste voeding van het kind,
dewijl men in Indië niet over hulpmiddelen als in het moederland beschikte. De
verloskunde onder de inlandsche bevolking stond op een zoo lagen trap, dat het
niet geraden was, om zich bij moeilijke gevallen van eene inlandsche doctores of
doekoen te bedienen, ofschoon de vrouwen van Bali ten dezen zekeren naam
hadden. Eerst in 1850 werd een proef genomen met de opleiding van inlandsche
vroedvrouwen; echter zonder blijvend resultaat. In 1897 schreef dr. Stratz: ‘Een
*)
school ter opleiding van vroedvrouwen bestaat op Java niet’. Echter waren, althans
ter hoofdplaats Batavia, geëxamineerde vroedvrouwen, die een eed moesten
afleggen gelijkluidend als die in Nederland. Doch op buitenposten was men dikwijls
wel genoodzaakt zich te bedienen van bijgeloovige inlandsche vrouwen, wier kennis
van de verloskunde zuiver empirisch was.
De doop van den jonggeborene ging in de klasse der notabelen met veel vertoon,
en dikwijls met weelde gepaard. Het plakaat van 1754 bepaalde, dat alleen
regeeringsleden en opperkooplieden, wanneer zij voor eene doopplechtigheid
kerkwaarts reden, meer dan één koets mochten gebruiken. Anderen moesten
daarvoor 50 rijksd. per rijtuig betalen. Pillegiften waren lang gebruikelijk, evenals in
't vaderland. Maar wat de weelde betrof, zelfs voor Indië was het eene bijzonderheid
dat de doopsprei, waaronder het kind van een gouverneur van Ternate kerkwaarts
werd gebracht, bestikt was met juweelen ter waarde van f 10.000.
't Was vaak nog moeilijker een geschikte min, dan een geschikte vroedvrouw te
bekomen. Hier kwam niet zelden de rassenkwestie in het spel; en de inlandsche
vrouw, die zich voor het zoogen van een europeesch kind tegelijk met het hare wilde
leenen, was vaak alleen tegen hooge betaling daartoe te bewegen. Het
D a g h - r e g i s t e r vermeldt een geval van het jaar 1698, waarbij het opperhoofd
der engelsche loge te Bantam ter hoofdplaats Batavia naar een min liet zoeken, en
ten antwoord kreeg dat zoo'n vrouw hem tegen betaling van 120 rijksd. zou worden
toegezonden. Zulke minnemoêrs werden in officieele stukken wel aangeduid als
‘amme’, van het hindostani woord a m a h , dat bij uitbreiding wellicht mede voor een
inlandsche kindermeid gold. Aan Cornelis Speelman werd b.v. door de regeering
toegestaan, tijdens hij nog boekhouder-generaal was, om zijn tweejarig kind naar
Holland te zenden, ‘neffens desselfs swarte amme’.

*)

De vrouwen op Java, p. 41.
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Van 't Hollandsch landschap
door J.D.C. van Dokkum. Met illustratiën naar photographieën van
H. van Winkoop en Francis Kramer
Het zal zoowat twintig jaar geleden zijn, dat we met een clubje jongelui op een
vacantie-uitstapje te Apeldoorn vertoefden. Het was een van die koele, rustige
avonden, die in Nederland op een warmen zomerdag plegen te volgen, en in de
reeds zacht grauwende schemering wandelden wij naar den prachtigen hoofdweg
door het koninklijk domein, den zoogenaamden Amersfoortschen straatweg, en
zetten ons, loom en moe van een dagwandeling in de brandende zon over de zandige
vlakten van de Veluwe, op een der vele bankjes neer, om te soezen en te droomen.
Een opalen nevelsluier scheen tusschen struiken en boomen uit den bodem op
te stijgen, of de wereld evenals wij, zacht herademde na haar dag van zwoegen en
blakeren. In het westen gloeide door het lage kreupelhout de wolkelooze einder nog
met een zachten rozengloed, een laatste afscheidswenk

BERKENLAANTJE TE BOSCH-EN-DUIN BIJ UTRECHT, DOOR H. VAN WINKOOP.

van de zon, die zooeven in stralende vlammenpracht achter de kim was
weggezonken. Als fijn uitgepunte knipsels, zwart en vlak als silhouetten, bogen zich
de ijle schaduw-arme twijgen der ceders over den weg, doorstrengeld met het
filigraanwerk der teere berken, wier blaadjes, licht als vederen, zelfs in deze ure
van rust en berusting rusteloos trilden en bewogen. Recht en hoog daarboven uit
hieven zich de krachtiger stammen en het dichter gebladerte der jonge beuken.
Wij spraken weinig, wij luisterden naar het gonzen der kevers en vliegjes, die ons
om het hoofd dwarrelden, wij hoorden het fluisterende geritsel der berkenblaadjes
boven ons, en het zachte, hooge geluid van een kerkklokje, dat in de verte klepte
met klank en tegenklank als de regelmatige polsslag dezer vredige natuur, die
zonder opdringerige praal, zonder weidschen pronk, schoon
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was en bekoorlijk en rijk, en bij machte om een gevoelig gemoed tot tranen te
bewegen....
Een paar jaar later waren dezelfde jonge mannen gedurende hun vacantiedagen
wat verder van huis gegaan.
Wie zou niet graag eens rond gaan zien,
Hoe 't elders is geschapen?....

Dat grappige volksliedje gaf zeer juist de gedachten weer, welke hen in dien tijd
bezig hielden, en ze voelden zich overgelukkig het wonderland te zullen
aanschouwen, dat de witte, als zilver blinkende toppen zijner bergen naar den hemel
opheft, en welks meren aan den voet dier bergen in het zonlicht glanzen als
reusachtige schelpen van parelmoer.
Een sterker tegenstelling dan tusschen dit land vol overweldigend groote
natuurmonumenten, dit land van reuzenvormen en reuzenkracht, en ons eigen
landje met zijn groene weiden, rustige waters en zacht-glooiende heuvels is wel
niet denkbaar.... Ik herinner me, hoe ik er in die eerste dagen aan twijfelde, of ik het
zelf wel was, die hier wandelde te midden van de Berner Alpen, aan de rotsige
kusten der pauwblauwe Thuner-See.
Deze natuur stond zoo geheel buiten mij,

HET SLOOTJE, DOOR FRANCIS KRAMER.

dat ik daarin mezelf voelde als iets onwezenlijks, en deze eerste reisindrukken
werden voor mij een groote teleurstelling.
De reusachtige afmetingen der geheele omgeving, de verre afstanden, deden
het geweldige gewoon schijnen, de al te groote doorzichtigheid der atmosfeer
maakte, dat de vormen zich niet rondden, maar vlak werden en hard van lijn.... Ik
dacht aan de prenten, die ik van deze plaats gezien had, en het was me opnieuw,
of ik geen echte bergen maar een prent voor me had, een hard gekleurde prent van
een landschap zonder stemming, en zonder atmosfeer.
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Maar ik wist ook meteen, dat dit aan mij lag, ik zag deze natuur, maar gevoelde
ze niet, ik was hier een vreemde, een oningewijde....
Vele jaren geleden logeerde ik herhaaldelijk in een klein landhuis, gelegen in een
dorp nabij Utrecht, in dat vlakke en waterrijke gedeelte dezer provincie, dat aan de
Vechtstreek grenst.
Dat landhuis zag uit op een boerenhofstede, een eenvoudig wit huis, beschaduwd
door een rij van geschoren linden, waardoorheen soms de witte muur als zilver kon
blinken, in de zon. Naast deze boerderij bevond zich een lange en nogal breede
sloot, waarvan de oevers beplant waren met knotwilgen en
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AAN DEN MOLENVLIET BIJ HAASTRECHT, DOOR H. VAN WINKOOP.

laag elzenhout. In dit huis woonde een vriendin van mij, een gevoelige, fijne vrouw.
Ik kwam er vaak in dien tijd, en zag haar dan dikwijls voor het venster der huiskamer
zitten, dat op het slootje uitzag. ‘En verveelt je dat nu niet.’ vroeg ik, ‘dat uitzicht
altijd op dat zelfde eentonige slootje?’ ‘Jongen’, zei ze, grappig dreigend, ‘zeg geen
kwaad van dat mooie watertje!.... Dat is niet eentonig; dat is een oneindige spiegel
van duizenderlei tafereeltjes, dat verandert elk uur van den dag, en is altijd weer
mooi en lief en bizonder. Onder elke lucht heeft dat water een andere kleur, en elke
rimpeling van koelte doet het anders schijnen; op geheel verscheiden manier valt
de zon door de wilgentakken vandaag en morgen. Ik zie het kartelen van het licht
in de kringen, die een spartelend vischje maakt, ik zie de gele plompen ontluiken
tusschen het lepelblad, ik zie de grasranden zich sieren met de paarsche
koekoeksbloemen op hun hooge, dunne stengels, met de kortgesteelde gouden
dotters. Straksstrooien de meizoentjes hun sneeuw op 't helder groene zomergras,
doorvlochten met het goud der molsla, en de hoog-zwevende kelkjes der
boterbloemen.... Dat slootje, jongen, is voor mij een wereld, en in verkleinden vorm
zie ik daar ook de geheele wereld voor me.. En ieder kan dat zien.... Dat ligt maar
aan den bril, dien je opzet’.
En zie, hoe volkomen deze fijne opmerkster gelijk had, want wie langer tijd met
flink
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open oogen in de natuur

AVONDSTEMMING, AAN DE KROMME RIJN BIJ UTRECHT, DOOR H. VAN WINKOOP.

gekeken heeft, weet, dat het hoofdkenmerk der Nederlandsche
landschapsschoonheid i n t i m i t e i t is. In de natuur van het hoogland treft ons het
totaal, de breede kracht van lijnen en vormen, als bij een forsch aangezette schets:
hier in het Nederlandsche landschap echter zien we de schoonheid van het détail,
zien we de stemming, de kleur, de fijne werkingen van het licht en van de atmosfeer,
worden we geboeid door de grillige zonnevlekken, die door de ijle kruinen der dennen
op het boschpad vallen, zeggen en schilderen we onze verrukking over het diepe
wagenspoor van een weg op de hei, het spel der schaduwen in een drogen greppel
met wild

KOEIEN IN DE WEIDE, DOOR H. VAN WINKOOP.

groeiend kreupelhout, de geestige schoonheid van een weiland, waar in den vroegen
zomer duizenden zaadpluisjes van de molsla op hun lange stengels in den wind
heen en weder wiegen. Zelfs het zilveren geschitter van een drijvende herfstdraad
tegen het teere blauw van den hemel, zelfs het blinken van een enkel waterplasje
op een donkeren boschweg brengen ons in verrukking.
En weet ge wat dit vóór heeft?.... Het maakt de gamma onzer natuurindrukken
fijner bewerktuigd, het leert ons dieper doordringen in de natuur, het maakte ons
tot s c h i l d e r s . Uit onze intiem schoone natuur bloeide onze krachtige en groote
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school van landschaps - schilders op, welke in de zeventiende eeuw zijn
schitterendste vertegenwoordigers vond in
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AAN HET STRAND TE NOORDWIJK, DE SCHELPENVISSCHER, DOOR H. VAN WINKOOP.

van Goyen, Hobbema en Ruysdael en waarvan de tradities in de negentiende eeuw
even schitterend werden voortgezet door Mauve en de Marissen. Alleen in een land,
waar niet de breede, groote lijn en het machtige kleurgeweld de detailschoonheden
overheerschen, kon kunst ontstaan van zulk een diepte en fijnheid. Het streven naar
wilde kleurfantaisieën en naar monumentaliteit, waardoor zich in onlogische
verwarring de allermodernste school van schilders onderscheidt, is even onwaar
als onhollandsch, en de stille, vredige schoonheid van ons landschap is op zich-zelf
haar meest vernietigende kritiek, want het is zelfbedrog, dit zoogenaamde
individueele zien, dat onder het matte licht van onzen Nederlandschen hemel
exotische kleuren ontdekt, en olympische vormen. En we behoeven daar niet rouwig
om te zijn, want ons waarnemingsveld is daardoor rijker en afwisselender geworden.
O, er is in ons landschap een afwisseling, die oneindig is, voor wie het voelt en
verstaat, maar men moet het niet willen aanschouwen, (gelijk zoovelen, die in het
buitenland reizen), als een museum, van den hak op den tak springend, en telkens
prikkelender verrassingen zoekend.
Een vreemdeling, die zoo tot ons landschap komt, zal het wellicht eentonig en
eenvormig vinden, want het is bij uitstek afhankelijk van het schoone moment, en
het zelfde plekje, dat ons in het morgen- of middaguur geen indruk geeft, kan des
avonds tot een heerlijkheid worden: h i e r is het mooi met zonneschijn, g i n d s met
storm en regen, elders met nevel of schemering, en dan geeft het binnen een klein
afgebakend bestek telkens weer iets anders en iets belangrijks, dat ons aandoet
als een mooi gedicht, of een verrassende melodie.
Ons landschapschoon treft dieper, omdat het nimmer overweldigt, en een enkelen
volledigen, ofschoon beperkten, indruk geeft, die rustig kan doorwerken, en ons
geheel kan innemen.
En merk eens op, welk een uiterst geringe verandering in dit kleine, afgebakende
milieu een geheel nieuwen indruk schept. Ge zit aan den rand van een dier fraaie
vakjes dennenbosch in het Gooi naar de blinkende zandheuvels van de hei te staren,
die u boeien door hun zonderlinge golvingen en prachtige schaduw-partijen,
geïllustreerd door geestige kreupelboschjes en grillige vakjes erica. Vlak voor u is
een hooge zandheuvel, die den einder afsluit, en scherp contrasteert tegen het
diepe blauw van den hemel.... Daar opeens hoort ge een zacht, verward geschuifel,
en een kudde schapen stijgt tegen den hemel op. Daar bewegen zich plotseling de
kleine, witte
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lichamen tusschen het

BOSCH EN HEIDE IN 'T GOOI BIJ LAREN, DOOR H. VAN WINKOOP.

bruine kreupelhout, als een levendig plooiend wit laken, dat over het zand en de
heidevakjes voortschuift.... Hoe boeiend en illustratief werkt dit kleine voorval! En
als straks de blauwgekielde herder en zijn bruine hond het witte vak breken met wat
bescheiden kleur, hebt ge een gloednieuw natuurschilderij voor u, zonder dat ge
uw loome rust ook slechts een oogwenk hebt prijs gegeven.
En toch, hoe prachtig, hoe rijk aan stemmingen, hoe veelvormig is deze
Nederlandsche hei!
Als in het najaar de bruine struikjes bloeien gaan, en het zandgeel zich siert met
fijne paarsche vakken, dan wordt met het teere blauw van den najaarshemel een
kleuraccoord gevormd, van onvergelijkelijke distinctie.
In het duinlandschap aan de kusten der Noordzee vindt ge de gele heuvels van
de Gooische heide weer, maar hoe geheel anders is hier hun aspect. Witter zijn ze
onder het tot zacht violet nuanceerende blauw van den zeehemel, en zeer decoratief
van werking zijn de kleine windgolvingen, de vakjes spichtig helm van donker
flesschen groen. ‘Blond’, noemt men deze duinen: en er zijn geen andere heuvels
op welke men deze even fijne als juiste kleurbeschrijving met evenveel recht zou
kunnen toepassen: ‘blond’ is het onvervreemdbare epitethon ornans van het
Hollandsche duin, en niets is er blonder dan dit.
En hier vooral is gelegenheid, om in een zeer klein bestek het schoone te zien
en te zoeken, want het is er voorhanden in buitengewone veelvormigheid. Men
enkel duindalletje van weinige meters in omtrek, met eenige braamstruiken en wat
vakjes helm is een stukje schoonheid, is een wereld op zichzelf, die den aandachtigen
beschouwer uren boeien kan. Herinner u de minutieuse teekeningen van Hoytema,
Edzard Koning en Wenckebach. Zij zijn de beste gidsen in dit rijk van de kleine
schoonheden, waar een enkele distel en wat bloemen op hooge stengels, omzweefd
door een paar bonte vlinders een groep vormen van sprookjesachtige bekoring.
Eenige stappen verder, daar hebt gij het contrast. Ge stijgt tegen de zachte glooiing
op, en voor u ligt de groote zee, die onder den wijden hemel plooit als een reusachtig
doek van changeant grijs satijn tegen het vlakke, gele strand met zijn ver uitzicht
over de gebogen kustlijn, en de dorpen aan den einder. Hier de poëzie van de
sobere grijsheid van kleur en van de breede lijn, niet overweldigend, maar vol
distinctie. En nog schooner is het strand, als donkere wolken uit de zee optoornen,
en de grijsheid zich verzwaart tot somberheid. Deze zelfde donkere, zware tint komt
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u te stade in het groote waterlandschap gelijk het zich vertoont in de uitgestrekte
veenplassen in
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Utrecht en Noord-Holland. Ten onrechte heeft men dit landschap ‘Hollandsch Italië’
genoemd, want het is in het minst niet Italiaansch, maar alleen echt Hollandsch,
met zijn wilde, weelderige rietbosschen, zijn wijde vergezichten op een fijn-gekarteld
verschiet, met eenige slanke boomen en een spits kerktorentje, grijs van kleur, teer
van lijn, intiem, ook al zwiept de wind het water op tot kleine golvingen, en strijken
donkere wolkschaduwen over de kolk, die als een kleine binnenzee tegen zijn smalle
dijken klotst.
En weer anders zult ge dit waterlandschap vinden bij de Friesche en Hollandsche
m e r e n , waar de weeldrige groei van struikgewas en boomen de wijde ijlheid
overheerscht, en aan alles een zachter en blijder tint geeft; maar vriendelijker nog
is het aan de groote rivieren, waar een welvarend weide-landschap van smaragd
groen de oevers zoomt, en met de blijder kleur een zachter en liefelijker stemming
brengt, die zich tot in het idyllische verfijnt aan de kleine, landelijke vlieten en
molenboezems van Zuid-Holland, waar het geel en paarsch en sneeuwwit der
weelderig bebloemde landen met de stille, smalle watertjes een geheel vormt van
zeldzame bekoorlijkheid, en waar de witte waterlelie, die bloeit tusschen het breede,
donkergroene blad, een sprookjes-stemming oproept. Hier is de zon in haar element,
hier moet het stralen en glanzen tot de geheele vliet van zilver lijkt, en waar de
illustratieve romp van een fraaien, oud-hollandschen watermolen het verschiet
begrenst, kan het vlammende purper en violet van een ondergaande zon in den
avond wonderen van schoonheid brengen. Zie eens zulk een molenweide, waar de
hooge gestileerde bouquetten der scheerling een luchtige sneeuw spreiden over
het hooge gras.... Hoe werkt hier het geringste detail mede aan het tot stand brengen
van een fraai, beknopt beeld: een kant en klaar natuurschilderij, waaraan de
individueele blik van den kunstenaar niets zou kunnen toevoegen, dat het nog
schooner maakte.
Dat is zulk een heerlijkheid in ons landschap, dat het door zijn fijnheid en
beknoptheid zoo gevoelig is voor stemmingen en momenten. Het licht en de kleur
werken hier intenser dan in een natuurtafereel van grooter afmetingen, en een
eenvoudige stoffage geeft er een geheel nieuwe beteekenis aan. Een vliet krijgt
een nieuwe bekoring door een koppel eenden, die duiken en snateren tusschen het
lepelblad, en een lui visschertje met een hengelroede aan den slootkant, geeft een
kersversche sensatie van schoonheid.
Maar de kostelijkste illustratie van ons landschap zijn onze fraaie, slanke koeien,
met roode en grijze en zwartbonte huid. Ik wandelde eens met een intelligent kind,
een meisje van twaalf of dertien jaar. Opeens bleef zij bij een weide met koeien
staan, vol stille bewondering. ‘Waar kijk je naar?’ vroeg ik. ‘Wel’, zei ze, ‘ik denk
erover, dat die koeien zulke artistieke beesten zijn. Kijk ze eens een mooie groep
vormen, kijk ze eens aardig staan en liggen, altijd op de juiste plaats, altijd in de
houding, die het mooiste is.’ ‘Malle meid!’ zei ik, en ik lachte om die naieve
opmerking; maar ik wist ook tevens, dat het blondje daar de waarheid op een slip
van het kleed had getrapt, en dat niets decoratiever doet in een echt Hollandsch
landschap dan een groep koeien, of zelfs een enkele koe, die onbewust medewerkt
tot het vormen van nieuwe schoonheid: staat waar ze staan moet, ligt, waar ze
onontbeerlijk schijnt, en waar ze in glans of schaduw een artistiek object wordt van
machtige bekoring.
En dit fijne samenwerken van kleine bizonderheden, dit teere en subtiele, waarbij
elk vakje licht, elk kleurtje meetelt, vindt ge in ons landschap overal terug, en dat is
het geheim van de voortdurend wisselende en oneindig boeiende charme, die ervan
uitgaat. Het landschap der bergen is een epos; maar onze natuur, de natuur van
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het laagland is fijne, rijke, afwisselende lyriek, vol van rythme en beweging, diep en
ontroerend. En voor wie dit weet en gevoelt, is zij een bron van eindeloos genot.
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Iets over Benjamin Constant 1767-1830
door Fenna de Meyier.
De figuur van Benjamin Constant is een voor ons modernen bizonder aantrekkelijke.
Gecompliceerd, vol tegenstrijdigheden, overbewust levend en zichzelven telkens
analyseerend, vormde hij een eigenaardige uitzondering in de rij der romantiekers
uit het begin der 19de eeuw, wier hoofdkenmerk juist was de dwaling over zichzelven.
Toch had hij kwaliteiten met hen gemeen: een bijna ziekelijke overgevoeligheid
vooral waar 't zichzelven betrof, een verdwaald idealisme; een daaruit voortvloeiende
somberheid, en een telkens in zijn leven opgloeiend verlangen naar het
bovenaardsche of naar den dood.
Voor een gedeelte zou men het vreemde en verwarrende in zijn natuur kunnen
verklaren uit het feit, dat hij behoorde tot een tijdperk van overgang. De geest van
de 18e eeuw vermengde zich in hem met dien van de 19e. Zijn opvoeding was nog
‘ancien régime’ en zijn jeugd doortrokken van dien fijnen, verdrogenden spot die tot
den goeden toon behoorde en die oorzaak was dat het vroegrijpe kind zich over
elke natuurlijke impulsie schaamde. Daarenboven was hij

BENJAMIN CONSTANT.

van een gemengd ras dat telkens van vaderland verwisselde. - Franschen van
geboorte, waren zijn voorouders uit Frankrijk naar Zwitserland getrokken na de
herroeping van het edict van Nantes. Zijn vader was in Hollandschen dienst gegaan,
maar Benjamin zelf voelde zich nu eens meer Franschman, dan weer Engelschman
of Duitscher: een ware cosmopoliet.
Hij werd geboren te Lausanne in 1767 uit het huwelijk van Henriette de Chandieu
en baron Juste-Arnold de Constant de Rebecque, later kolonel in het Hollandsche
leger. Ofschoon Benjamin zich als Franschman heeft laten naturaliseeren, bracht
hij 45 jaar van de 63 die hij beleefde, buiten Frankrijk door: in Zwitserland,
Duitschland, Holland en Engeland. Allerlei exotische invloeden hebben dus op zijn
vorming gewerkt.
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Zijn allereerste jeugd - de moeder stierf bij zijn geboorte - bracht hij door bij zijn
grootmoeder, Mme de Chandieu en zijn tante, gravin van Nassau, die hem om het
hardst verwenden en zijn vroeg ontwikkelde intelligentie misschien wat al te zeer
bewonderden en verscherpten. Op twaalfjarigen leeftijd
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was het een wonderkind: hij maakte toen al verzen, sprak met gemak en geest over
allerlei onderwerpen en beoordeelde de groote wereld, waarin hij soms gebracht
werd, met een komischen ernst. Hier volgt een brief van hem, op dien leeftijd aan
zijn grootmoeder geschreven, die ons het vroegrijpe kind toont met al de
eigenaardigheden die den man later zullen kenmerken.
‘J'avais, ma chère grand'mère, perdu toute espérance; je croyais que vous ne
vous souveniez plus de moi et que vous ne m'aimiez plus. Votre lettre si bonne est
venue dissiper mon chagrin, car votre silence m'avait fait perdre le goût de tout,
parce que, dans

HANDSCHRIFT VAN BENJAMIN CONSTANT.

tout ce que je fais, j'ai le but de vous plaire, et dès que vous ne vous souciez plus
de moi, il est inutile que je m'applique. Ce sont mes cousins qui me supplantent
auprès de vous: ils sont colonels, capitaines, et moi je ne suis rien encore! Et
cependant, je vous aime et vous chéris autant qu'eux. Vous voyez tout le mal que
votre silence me fait; aussi, si vous voulez que je devienne aimable et savant,
écrivez-moi et aimez-moi malgré mes défauts; vous me donnerez des forces et du
courage pour m'en corriger.
Je voudrais pouvoir vous dire de moi quelque chose de satisfaisant, mais je crains
que cela ne se borne au physique. Je me porte bien et je grandis beaucoup. Vous
me direz que si c'est tout, il ne vaut pas la peine de vivre; je le pense aussi; mais
mon étourderie renverse tous mes projets! Je voudrais qu'on pût empêcher mon
sang de circuler avec autant de rapidité et lui donner une marche plus cadencée.
J'ai essayé si la musique pourrait faire cet effet, et je joue des “adagio” et des “largo”
à endormir trente cardinaux. Les premières mesures vont bien, mais je ne sais par
quelle magie ces airs lents finissent par devenir des “prestissimi”. Il en est de même
de la danse. Le menuet se termine toujours avec moi par quelques gambades. Je
crois donc que le mal est incurable et qu'il résistera même à la raison, car, à douze
ans, je devrais en avoir quelque étincelle; mais je ne m'apcrçois pas de son empire,
et si son oeuvre est faible, que serat-elle à 25 ans? - Savez-vous, ma chère
grand'mère, que je vais dans le monde deux fois par semaine? J'ai un bel habit,
une épée, un chapeau sous le bras, une main sur la poitrine, l'autre sur la hanche!
Je vois, j'écoute! Jusqu'à ce moment je n'envie pas les plaisirs du grand monde. Ils
ont tous l'air de ne pas l'aimer beaucoup. Cependant le jeu et l'or que j'y vois rouler
me causent quelque émotion; je voudrais en gagner pour mille besoins que l'on a
le tort de traiter de fantaisies.
Je préférerais cependant passer quelques moments avec vous, chère grand'mère,
car, ce plaisir va au coeur et me rend heureux; il m'est utile! Les autres me passent
par les yeux et les oreilles, et laissent un vide que
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je n'éprouve pas quand j'ai été quelques moments avec vous’.
Ik zeide reeds: Benjamin Constant is met zijn karakteristieke eigenschappen al
in dit kinderepistel te vinden: eerst die groote gevoeligheid voor miskenning,
achteruitzetting bij anderen; dat aanhankelijke, lief-koozende van verwend kind dat
teederheid vraagt, dan het juiste beoordeelen van zichzelven: het duidelijk zien wat
er aan hem ontbreekt. Hoe aardig waanwijs praat hij over ‘de groote wereld’, waar
hij ‘rondziet en luistert’. De kleine psycholoog, die toch verrukt is over zijn mooie jas
en zijn degentje, en zijn keurige houding! Curieus is ook zijn toen al ontwakende
lust voor 't spel - een passie is 't later in zijn leven geworden, waaraan hij zich niet
meer ontrukken kon. En in den laatsten zin toont zich het altijd naar ware teederheid
hunkerende hart, dat hem later van de eene vrouw naar de andere dreef!
Niettegenstaande zijn buitengewone intelligentie ontmoedigde het kind zijn
onderwijzers door zijn ongedurigheid, zijn gebrek aan aandacht, zijn gemis aan
doorzettings

vermogen en zijn geringe vlijt. Zijn vader had hem mee naar Holland genomen en
gaf hem een tegelijk zwakke en barsche opvoeding. Hij hield van zijn vader, maar
er was altijd iets tusschen hen dat de ware vertrouwelijkheid belette. Vader en zoon
bestudeerden elkaar wederkeerig. De vader had een ironischen geest, maar was
verlegen en teruggetrokken in den omgang. Soms was 't of een innige ontroering
hen tot elkaar zou drijven, maar elk van hen wachtte tot de andere het sein zou
geven.... vergeefs. Benjamin Constant heeft in zijn beroemde roman ‘Adolphe’ een
prachtig-rake en fijn nagespeurde observatie gegeven van die verhouding. Later
heeft Benjamin dikwijls getoond zijn vader lief te hebben door hem uit
geldverlegenheid en verwarde familiezaken te redden. De koudhartige zoon bleek
toen hartelijker dan men vermoed had.
Op dertienjarigen leeftijd werd hij naar de Universiteit van Oxford gezonden, toen
naar Erlangen en daarna naar Edinburg, waar hij in zake politiek allerlei liberale
denkbeelden opving. In 1787 werden zijn studies als voleindigd beschouwd en begaf
hij zich
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naar Parijs. Daar onderging hij sterk den invloed van voltairiaansche geesten. Hij
leidde er een vrij losbandig leven en maakte zooals hij later zelf verklaarde, ‘een
dwaas gebruik van zijn tijd, zijn geld en zijn gezondheid’.
Hij heeft een kort overzicht van zijn jeugd gegeven in zijn ‘Journal intime’, in 1895
te Parijs gepubliceerd door D. Melegari, een der merkwaardigste boeken, die ik ken,
omdat ik overtuigd ben, dat B. Constant die zijn confessies schreef v o o r z i c h
z e l v e n (hij schreef ze zelfs in cijferschrift, opdat anderen 't niet zonden lezen)
daarin getracht heeft zoo waar mogelijk te zijn. En wat is er belangrijker dan de
oprechte biecht van een mensch? Op blz. 79 vindt men o.a., ‘Je sais que jusqu'à
l'âge de quatorze ans, objet d'une grande affection de mon père, traité assez
sévèrement d'une part, mais excité de l'autre à la vanité la plus exaltée, j'ai vécu
remplissant tout ce qui m'entourait d'admiration pour mes facultés précoces et de
défiance pour mon caractère violent, querelleur et malin. Je n'avais plus de mère.
On m'a cru méchant, je n'étais que plein d'amour-propre’. En iets verder:

BUSTE VAN MME DE CHARRIÈRE DOOR HOUDON.

‘J'allai ensuite passer à Paris quelques mois abandonné à ma propre sagesse,
ce qui réussit assez mal. De dix-huit à vingt ans je fus toujours amoureux, quelquefois
aimé, souvent maladroit et me livrant à des violences théâtrales qui devaient bien
amuser ceux qui avaient du plaisir à me critiquer’. Dat hij zichzelven niet spaarde
in zijn dagboek blijkt uit bijkans iedere bladzij. Toch - kàn een mensch geheel
onpartijdig zichzelven bekijken? En is er in den kunstenaar - die hij toch ook was niet altijd de onbewuste drang om iets te maken v o o r e e n a n d e r ? Wij lezen in
zijn ‘Journaal’ o.a, dit: ‘Pour occuper ma soirée je relis mon journal; il m'a
passablement amusé. Peut-être n'eut-il pas fait la même impression à ceux dont je
parle, cependant aucun d'eux n'écrirait autrement sur ses AMIS. En commençant je
m'étais promis de ne parler que pour moi et cependant telle est l'influenee de
l'habitude de parler pour la galerie, que quelquefois je me suis oublié. Bizarre espèce
humaine qui ne peut jamais être complètement indépendante!’ - Iets later zegt hij
echter van zichzelven: ‘car on ne peut me contes-
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ter d'être l'homme le plus vrai du monde’.
Tijdens zijn eerste verblijf te Parijs maakte hij kennis met Mme de Charrière, de
eerste vrouw die waarlijk invloed had op zijn geestesvorming. De figuur van Belle
van Zuylen die den Zwitserschen de Charrière huwde en zich vooral naam maakte
door haar roman ‘Caliste’, de achttiend'eeuwsche Hollandsche aristocrate met het
warme hart en den fijnen sceptischen geest is te zeer bekend dan dat ik veel over
haar behoef te zeggen.
‘Très libre d'allures et large d'esprit’, heeft men haar genoemd. In haar brieven
o.a, aan Constant d' Hermenches toont zij zich een intelligente opmerkster, een
fijne ontleedster van eigen gevoelens, maar tegelijk een natuurlijke, warmvoelende
vrouw. Met een kalme helderheid van geest beschrijft zij zich in haar diep innerlijke
onvoldaanheid, bespot zij zichzelve om haar grillen, haar onlogische en dikwijls
tegenstrijdige wenschen, haar soms ietwat perverse neigingen. Dit psychologisch
doorzicht heeft Benjamin Constant misschien het meeste aangetrokken, want ook
hij bezat die behoefte tot analyseeren. Zij werden goede vrienden, zelfs wel iets
meer, al was het leeftijdsverschil te groot daarvoor! Mevrouw de Charrière was 46
jaar toen zij hem te Parijs voor 't eerst ontmoette en hij pas twintig. Hij maakte toen
een formeele crisis door van ‘romantieker’. Overgevoeligheid, opgeschroefde
verbeelding en een wortelloos bestaan van zoeker-naar-iets-anders dat te vaag

HET HUIS VAN MME DE CHARRIÈRE TE COLOMBIER.

was om stevig geformuleerd te worden, hadden hem her- en derwaarts geslingerd.
Hij neemt het zonderlinge besluit naar Engeland te vluchten en leeft er soms als
een landlooper, alleen en vervuld van zelfmoordplannen.
Na deze escapade verzoent hij zich met zijn vader en neemt een betrekking aan
als kamerheer aan het hof van Brunswijk. Maar vóór hij naar Duitschland vertrekt,
brengt hij twee maanden door te Colombier, de woonplaats van mevrouw de
Charrière, met wie hij al dien tijd briefwisseling had gehouden. Die twee maanden
van rust en gelukin-sympathie zijn misschien de beste die hij ooit beleefde en hij
zal ze zich later altijd met dankbaarheid herinneren. In de oneindig lange gesprekken
die ze voerden met elkaar vond B. Constant een krachtig voedsel voor zijn geest
en de vorming van zijn philosophische ideeën. De leerling overtrof echter de
meesteres in scepticisme en hopelooze ontnuchtering. Uit dat oogpunt beschouwd
was de 46-jarige vrouw jonger dan de 20-jarige jonkman. De scherpe analyse had
haar gevoel niet verkild: maar zijn hart was al ziek en leeg in zijn jeugd. Eens schreef
hij haar: ‘Qu'est-ce que le bonheur ou la dignité?’ - Zulk een zin zou Belle nooit
geschreven hebben, zij, de gewetensvolle, die tevens louter goedheid was en warm
bleef voelen tot haar einde.
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Aan 't hof van Brunswijk voelt Benjamin zich ongelukkig. Hij troost zich op velerlei
wijs - niet altijd op de edelste - maar
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vooral door zijn hart te luchten in zijn brieven aan mevrouw de Charrière. Al zijn
verdrietelijkheden, zijn teleurstellingen en zijn ellendige levensleegte worden haar
uitvoerig beschreven. Laat ik u b.v. dezen kenmerkenden zin aanhalen: ‘Blasé sur
tout, ennuyé de tout, amer, égoïste, avec une sorte de sensibilité qui ne sert qu'à
me tourmenter, mobile, sujet à des accès de mélancolie qui interrompent tous mes
plans, comment voulez-vous que je réussisse, que je plaise, que je vive?’
Om aan die ongelukkige stemmingen te ontkomen en ook gedeeltelijk uit
wereldsche overwegingen, huwt hij in 1789 (hij was toen 22 jaar) met Wilhelmine,
baronnesse von Cram, hofdame van de Groothertogin. Dit huwelijk werd een absolute
mislukking. De jonge mevrouw de Constant, een leelijk, grillig persoontje, bleek nog
zeer behaagziek tevens en gaf door haar vele trouweloosheden aanleiding dat haar
man echtscheiding aanvroeg en verkreeg.
Ondertusschen had hij de correspondentie met Mevrouw de Charrière voortgezet,
maar de toon der brieven is veranderd. Hij schrijft haar nu als aan ‘de meest
superieure vrouw van geest die hij kent’, en er is geen sprake meer van een warmer
gevoel tusschen hen. Bij hem was dat ook al gauw gebluscht, maar bij haar?....
Wellicht staan we hier voor een dier intieme tragedies uit een mooi vrouweleven,
die nooit in gebaren of woorden uitspatte, maar in de stilte van een gekneusd bestaan
werd uitgeschreid. Daarbij kwam nog een misverstand, een twist, waarin B. Constant
een ondankbare en niet heel mooie rol gespeeld heeft.
Er zijn woorden die men niet meer vergeet.
En zoo brak dus de bekoring van hun verhouding voor goed. Toch - toen zij stierf
- heeft B. Constant uitgeroepen: ‘Le monde se dépeuple pour mon coeur!’ en schreef
hij, aan zijn tante, de gravin van Nassau: ‘Si l'on se retrouve dans l'autre monde,
Mme de Charrière est une des personnes que j'y chercherai avec le plus
d'empresseinent. Je mets le temps que j'ai passé avec elle parmi deux ou trois
époques de ma vie que je regretterai toujours’.
Met het verbreken van den vriendschapsband tusschen hem en mevrouw de
Charrière schijnt het of ook de invloed brak der 18e eeuw. Sainte-Beuve heeft het
gezegd: ‘Mme de Charrière était le 18c siècle en personne; il rompit à un certain
moment avec elle et avec lui’.
Voortaan zal zijn horizon zich verwijden en zonder de zelfontleding te laten varen,
zal hij zich meer met algemeene denkbeelden bezighouden en blijft het eigen ik niet
meer de eenige spil waarom zijn gedachten draaien. Van nu af dagteekent ook zijn
politieke leven. Het zou ons te ver voeren dit in alle bizonderheden na te gaan. Ook
hierin toonde hij zich ‘inconstant’ (o ironie van zijn naam!) toch was er één idee
waaraan hij vasthield en die hij vaak met warmte en toewijding verdedigd heeft: de
vrijheid. In de laatste jaren zijns levens vooral heeft hij zich in de kleine phalanx der
liberalen verdienstelijk gemaakt. Ziek en nauwlijks in staat zich te bewegen, zag
men hem strijden tot het einde, altijd gereed door zijn warme verdediging een
slachtoffer te ontrukken aan de willekeur der anderen. Wel heeft men hem verweten,
dat alleen eerzucht hem daartoe dreef. Maar met B. Constant kan men zoo iets
nooit zeker weten. In zijn nobele daden lag egoïsme, en in zijn ijdelheidsuitingen
weer veel edels verborgen. De vrijheid als ideaal van de menschheid was hem altijd
heilig; al verachtte hij die menschheid zelve.
Aan den vooravond van zijn dood - hij stierf in 1830 - had B. Constant de laatste
hand gelegd aan de uitgave van zijn groot werk over de Godsdiensten. De godsdienst
is voor hem evenals de liefde een onbereikte illusie gebleven en hij voelde er het
onverwoestbaar levende van, zelfs als zijn ontledende en kritische geest hem dreef
er de basis van aan te vallen of weg te redeneeren. Zijn ironie die niets heeft
geëerbiedigd, heeft gezwegen tegenover de dingen van het geloof.
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B. Constant was een moderne geest; niet alleen vertoonde hij verwantschap met
de philosophen van dezen tijd, maar in hem was ook de aanleg voor 't socialisme.
Menschelijke ellende trof hem, den menschenhater, altijd, vooral van ‘arme en kleine
luyden’.

MME DE STAËL.

....Met al deze gegevens is en blijft het moeilijk ons een compleet beeld van hem
te vormen. Men moet zijn ‘Journal intime’ gelezen hebben; de talrijke brieven, die
er van hem verschenen zijn en zijn roman ‘Adolphe’ zorgvuldig hebben bestudeerd
om eenigszins te vatten voor welk een menschelijk raadsel wij hier staan.
In zijn verhouding tot mevrouw de Staël, tot zijn tweede vrouw, Charlotte von
Hardenberg (arm zacht schepsel, maar te eentonig-lief en te weinig intelligent om
hem blijvend te boeien) en in zijn hopelooze liefde voor de behaagzieke Mme de
Récamier die hem alleen gebruikte als politiek instrument - zien wij telkens weer
andere verschijningen van eenzelfde vreemde, complexe natuur.
Men heeft dikwijls genoeg gezegd dat het hem aan ‘hart’ ontbrak en dat een
zekere nerveuse gevoeligheid het echte gevoel bij hem verving. Toch - zou een
harteloos mensch zooveel geleden hebben? In een brief aan zijn tante, de gravin
van Nassau schreef hij: ‘J'ai trop senti qu'on a beau se piquer de se mettre au-dessus
des côtés touchants pour ne voir que les côtés ridicules, on ne sonde pas les
profondeurs; le plaisir d'amour-propre que cette manie donne n'équivaut pas à une
minute où l'on s e n t . Je suis fatigué de mon propre persiflage, je suis fatigué
d'entourer mon coeur d'une triste atmosphère d'indifférence qui me prive des
sensations les plus douces. Puisque ce faste de dédain ne m'a pas rendu heureux,
au diable la gloire d'être supérieur à ceux qui sentent; j'aime mieux la folie de
l'enthousiasme, si ce qui rend heureux est folie, que cette funeste sagesse, et quand
ce ne serait que par égoïsme et par calcul, je veux cesser d'être calculateur et
egoïste’.
En vergelijk daarmede wat hij eens aan Mme de Charrière schreef:
‘La vie n'est bonne que pour qui a souffert et sait souffrir. Cette science une fois
acquise, on trouve de bons moments, mais l'apprentissage est affreux, la surprise
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de voir qu'on n'existe que pour souffrir est horrible et il vaudrait mieux sauter à pieds
joints et arriver tout de suite au but. Vous me dites que je deviens une créature
sociale et aimante. J e l ' a i t o u j o u r s é t é ! Mais nourri de vanité par ma première
édueation, mis ensuite à la torture par les gens qui voulaient tirer de moi la sensibilité
comme on exprime le jus d'un citron, puis précipité dans un cloaque de bêtises et
d'apathie, avec un démon d'étourderie et d'insou-
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ciance.... (zijn eerste vrouw) comment diable eussé-je été social ou aimant?’....
Lees ook wat hij in zijn dagboek schreef: ‘Je ne connais que moi qui sois toujours
entraîné à sentir pour les autres plus que pour moi-même, parce-que la pitié me
poursuit....’
Misschien was hij meer intellectueel dan gevoelsmensch, maar dan hadden zijn
opvoeding en zijn zelfontleding daar schuld aan ‘L'esprit d'analyse lui a desséché
le coeur’. Daarbij was hij niet sterk genoeg om te reageeren tegen de teleurstellingen
van 't leven en liet hij zich dikwijls gaan in bitterheid en apathie. Geen bizonder
krachtige, noch diepe natuur, maar een echt menschelijk mensch was hij en die
zichzelven onmeedoogend beoordeeld heeft. Zijn hart was vertroebeld, maar zijn
geest bleef helder. Toch was er in die zelfstudies ook ijdelheid. Een enkele keer,
na een eerlijke biecht, stelt hij zich schadeloos door een of andere ijdele opmerking
over zijn superioriteit. Die ijdelheid doet hem ook altijd gezelschap zoeken, al weet
hij zich innerlijk vijandig aan alle wereldsche valschheid. Er is in hem de mensch
die eenzaamheid zoekt en natuur en de man van de wereld, die buiten een salon
niet leven kan.
Soms beklaagt en dramatiseert hij zijn leven als eens ‘René’ deed van
Chateaubriand - dan zijn het romantische pessimisme en de superbe
menschenverachting heel fel in hem, maar dadelijk daarop beziet hij die houding
met zijn sarcastisch verstand en lacht hij zichzelven uit.
B. Constant heeft in zijn roman ‘Adolphe’ een moreele autobiographie gegeven
en er zijn gevoelservaringen met meesterhand te boek gesteld. Misschien voelde
hij den aandrang zich in eigen en anderer oogen ietwat te rechtvaardigen omtrent
zijn gedrag tegenover Mme de Staël. Want het is ontwijfelbaar dat hij met de roman
van ‘Adolphe’ hun jarenlange onweersvolle liefdesverhouding bedoeld heeft.
In 1794 had B. Constant haar voor het eerst ontmoet en deze merkwaardige
vrouw, waarvan Bonstetten verklaarde dat ‘de wereld te klein was voor haar vurige
ziel’ maakte op hem zulk een diepen indruk, dat zijn gansche wezen er tijdelijk door
werd veranderd. Zijn sceptische geest leerde door haar de echte geestdrift kennen;
haar forsche kracht hief hem voor een pooze op uit zijn sfeer van spotzucht en
zwakke melancolie.
(‘Mme de Staël était le mâle de Benjamin Constant’, ricaneert Sainte Beuve).
Het duurde niet lang of een hartstochtelijke liefde ontvlamde in beider hart. Toch
verliep er nog eenigen tijd vóór zij hem andere rechten gaf dan de gewoon
vriendschappelijke: Mme de Staël had pijnlijke ervaringen opgedaan en was
voorzichtiger geworden. ‘Mais les heures arrivent toutes’.
Toen het eindelijk zoover was, vertroebelden aldra allerlei twisten hun vurig
verlangd geluk.
B. Constant heeft in zijn ‘Journal intime’ de phasen van deze onzalige
liefdesverhouding opgeteekend: zijn vriendin en zichzelve meedoogenloos
critiseerend. Daar vindt men de wanhopige worstelingen van een opstandigen
zwakkeling, die zielsgraag vrij zou willen zijn, maar zich niet los kan maken, omdat
het medelijden en een zekere edelmoedigheid hem weerhouden en hij toch geboeid
wordt door haar sterken, levens-krachtigen geest.
Later, in zijn Adolphe, vindt men dien strijd terug! Uit een soort piëteit tegenover
Mevrouw de Staël durfde hij in Ellenore geen portret van haar te geven; doch om
zijn gevoelservaringen zuiver te beelden moest hij zijn heldin wel met eenige
eigenschappen bedeelen, die aan Germaine Necker herinneren. Daardoor is de
figuur der vrouw wat vaag en tweeslachtig geworden. De liaison met Mme de Staël
(zij wilde hem om een belachlijke reden niet huwen, ofschoon zij al van haar
echtgenoot gescheiden leefde) heeft als een intermitteerende koorts gewoed van
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1795 tot 1808 ongeveer; dus meer dan twaalf jaren. In 1811 werden pas de
definitieve afscheidswoorden gesproken. In dat
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jaar huwde Mme de Staël den 20-jaar jongeren de Rocca en vond eindelijk haar
huwelijksideaal.
Dat ‘Adolphe’ Benjamin zelf is, wordt door zijn tijdgenooten bevestigd. De bekende
Sismondi die in Mme de Staël's salon te Coppet een getrouwe bezoeker was, getuigt
van de schrikkelijke tooneelen tusschen Benjamin en haar en schrijft later naar
aanleiding van ‘Adolphe’: ‘Je reconnais l'auteur à chaque page et jamais confession
n'offrit à mes yeux un portrait plus ressemblant’.
‘Adolphe’ zal altijd gelezen worden. Het is een boek van echtmenschelijke
gevoelens, geschreven door een scherpzinnigen psycholoog. Meesterlijk in zijn
soberen eenvoud, in zijn wreede analyse, zonder eenige plastiek of beschrijving
van uiterlijke eigenaardigheden geeft het zuiver en alleen de innerlijke geschiedenis
van twee menschenzielen, maar die menschenzielen leven voor ons en zullen altijd
blijven leven.
De laatste bladzijden zijn van een ingehouden zachtheid, van een pakkende
droefheid zonder eenig effectbejag. De woorden blijven eenvoudig, maar geven
door hun eigenaardige schikking een indruk van hopelooze treurnis. De pijniging
van twee harten die elkaar niet los kunnen laten is hier tot een sombere schoonheid
geworden.

MME RÉCAMIER.

Hetgeen vooral ‘Adolphe’ kenmerkt - en dus ook den auteur - is dat verscheidene
menschen zich in hem verdringen en dat er dan nog een ander is die kalm toekijkt
en ze zonder ophouden beoordeelt. Die bewuste toeschouwer van zichzelven heeft
de geschiedenis van ‘Adolphe’ geschreven. De eigenschap zich te verdubbelen is
een essentieele trek in Constant's karakter: hij kan het niet laten zichzelven te
bekijken en zich zonder medelijden te analyseeren. Toch doet hem die bewerking
pijn - maar ze is noodig om zijn moreele waardigheid te redden. Men heeft met recht
‘Adolphe’ de vader van den psychologischen roman genoemd. ‘Adolphe’ leidt naar
Stendhal evenals naar Mérimée en Paul Bourget. - Met deze roman is de periode
van zijn liefde voor Mme de Staël voorgoed afgesloten.
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In 1808 had hij, gedreven door een jarenlangen wensch, een geheim huwelijk
gesloten met Charlotte von Hardenberg. Over dit besluit had hij al heel wat van
mevrouw de Staël moeten hooren en eigenlijk trok zijn hart nog altijd naar de oudere
vriendin, hoe pijnlijk haar scènes hem ook wogen. Charlotte leed er natuurlijk onder.
Eindelijk in 1811 kon hij rustig schrijven: ‘Une tout autre atmosphère, plus de luttes.
Charlotte contente, plus d'opinion contre nous’. Maar
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die gelukkige vrede duurde maar kort. Weldra gaf zijn vrouw hem ook al ergernis.
‘Que la vie est triste et que je suis fou!’ bekent hij in zijn dagboek, ‘Mme de Staël
est perdue pour moi, je ne m'en relèverai pas....’
Gepijnigd door een altijd folterend liefdesverlangen dat nooit geheel bevredigd
wordt, gelooft hij toch niet aan de liefde en deze eeuwige strijd tusschen zijn instinct
en zijn geest heeft zijn gevoelsleven uitgeput. Trouw kon hij nooit blijven - maar
altijd betreurde hij degene die hij door zijn ontrouw verloren had. Gedurende zijn
verhouding tot Mme de Staël zijn er veel andere vrouwen in zijn leven geweest: toch
bleef zij degene waar hij altijd bij terugkwam; zij heeft wel het meest zijn ongestadig
hart geboeid, omdat zij sterker en grooter was dan hij. Van nu af aan wordt zijn
leven voornamelijk ingenomen door de politiek en het spel. Dat hij niet altijd een
ste

edele rol vervulde in staatszaken is bekend. Later, op zijn 47 jaar, in een wanhopige
verliefdheid op de beroemd-mooie Mme de Récamier, begaat hij menige zotheid
en laat zich zelfs door Mme de Krudner inwijden in een soort kinderlijk mysticisme,
alles om 't koude hart der coquette te veroveren, maar vergeefs. Het was
voornamelijk door deze passie dat hij zich liet verleiden zijn politieke overtuigingen
te laten varen en over te loopen tot de vijandige partij. Zijn heftige verdediging van
de monarchie van Lodewijk den 18en werd ook daardoor geïnspireerd, daar zij
alleen diende om Mme de Récamier te behagen. Hij leed onder dezen onvruchtbaren
hartstocht die hem in geen enkel opzicht gewin bracht.
De bittere en ontroerend-wrange notities in zijn dagboek leggen daarvan getuigenis
af. Na achttien maanden bluschte het vuur - bij gebrek aan brandstof. ‘Ouand l'âge
des passions est passé’, schrijft hij, ‘que peut-on désirer si ce n'est d'échapper à la
vie avec le moins de douleur possible’. In de politiek speelt hij van nu af echter een
waardiger rol.
Ik sprak in het begin van dit opstel reeds van zijn liberale denkbeelden, zijn trouwe
liefde voor de vrijheid. Victor Glachant die over B. Constant als politicus een
uitvoerige studie gaf, getuigt van hem: ‘Si Constant était misanthrope, il professait
du moins l'amour fervent de la liberté, pour les autres et pour lui-même. Libéral, il
l'était dans les moelles’. - Daarin ligt zijn eer en daarmee heeft hij veel minder edels
goed gemaakt. Zijn grootste eigenschap was de eerlijkheid tegenover zichzelf. Ook
in gezelschap deed hij zich niet beter voor dan hij was, integendeel, hij was dikwijls
zijn eigen lasteraar. En ongelukkig geloofde men hem dan al te graag! Montaigne
heeft het al gezegd: ‘Quand tout est compté, on ne parle jamais de soi sans perte;
les propres condamnations sont toujours accrues, les louanges mescrues’.
Ondanks al zijn gebreken schijnt hij veel sympathie te hebben opgewekt. Hij was
wat men noemt een ‘charmeur’. Mme de Staël roemde zijn schitterende conversatie;
Chateaubriand kende hem nog meer geest toe dan Voltaire; voeg daarbij zijn knappe,
voorname verschijning en ieder begrijpt, dat men hem in de salons met genoegen
zag komen.
Als denker en als schrijver was hij ongetwijfeld grooter dan als mensch. Toch, als
men zijn ‘Journal intime’ aandachtig leest en bemerkt hoe scherp hij zich daar zelf
heeft beoordeeld, hoe veel strenger hij was voor eigen gebreken dan een humaan
moralist het misschien voor hem wezen zou - dan komt het medelijden eerder dan
de blaam.
Wij denken aan J.J. Rousseau die ook zijn fouten heeft willen biechten in zijn
prachtige ‘Confessions’ - maar op welk een anderen toon! Rousseau bleef nog de
trotsche, zelfbewuste die zich niet minder wilde voelen dan zijn vijanden, die hem
veroordeelen zouden; - Benjamin Constant heeft alle illusie omtrent zichzelven
verloren, hij is soms van een ontroerende zelfverachting. Dienzelfden toon herkent
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men in ‘Adolphe’. Deze moderne ‘La Rochefoucauld’ had, niettegenstaande zijn
wankelenden en droog-sceptischen geest een ondergrond van goedheid.
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Hebe
door Karel van de Woestijne.
9.
Een felle klaart brak open dan zijn blik.
En gelijk brons voelde hij thans te zijn
zijn blik. - Zij stond aan zijne zij, heel dicht.
En hij verbaasde, haar zoo na te zien,
en dat hij niet en voeld' heur nadering.
Maar zij was kuisch, zij had geen warmte, aan haar
die is verwitt'ging voor de mannen. Hel
gelijk een witte roos in 't schemer-uur
stond ze aan zijn duistre zijde, en argeloos.
Nóg dorst hij nauwlijks op te kijken. Zij,
ze had een glimlach op heur lippen, en
ze was verlegen, maar zij zag hem aan
als wou ze smeeken, dat hij haar bezie....
Hij voelde zich bewogen. Hij herdacht
den woed'gen nacht dat hij de dochtren won,
de vijftig dochtren van Thespios won;
en hij werd spijtig, en hij dorst haar niet
bezien.... Maar wierd nog nader hare tred.
Hij zag, uit zijn gezonken oog-schaal, recht
heur kuite rijze'. En waar ze weêr heur lip
roerde, en ging zeggen: ‘Herakles’, daar schoot
een vlamme door zijn hoofd en door zijn oog.
Vrank zag hij in 't gezicht heur, en zijn mond
ging open. Maar toen zou héur oog aldra
gaan schuilen onder schale. En waar hij zag,
in siddring, heur gestalte, zonk heur hoofd
ter zijde, en 't was, of siddring heur beving.
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10.
Een brand, een starre maar een schoone brand
volde zijn borst thans en zijn strakken nek.
Hij zag heur hoofdje. 't Stond gesloten in
het groenend goud der dubble haar-vlecht, die
wies uit de gulden geule van den hals
naar voren, voer om de ooren, kroonde schoon
het voorhoofd, ging te lore weêr in 't haar
des halsen. En heur voor-hoofd: als een plaat
van zilver, die de krijgs-man draagt ter borst,
daaraan het hemd van maliën zich hecht,
zóo was het gelend blank, en glanzend, en
bewaasd van blauwen aanslag, waar een aêm
het kwam te naedren met te heeten gloed.
Daaronder welfden brauwen, dun en bruin,
waaruit de kring wies die het oog omsloot
met groen'gen schijn der fijn-doorschijn'ge huid
en daar de milde bol in brandt van 't oog.
Maar hij en zag den brand niet van haar oog
dat zedig stond geloken. Maar hij zag,
stengel waaruit het effen voorhoofd wies.
als een pioene wit, de rechte neus.
heur neus voor de' adel van den reinen geur.
En dan zag hij haar mond: en was dit niet
een krieke, en 't welven van de krieke, waar
een dunne kloof ze dreigt te scheiden? En
heur kin: en was hij 'lijk de perzik vóór
zij rijp wordt? Maar hij zag heur wangen, en
zij waren als een perzik....
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11.
Toen draaide zijn verbaasde en wijde blik
om 't prille rijzen van heur ambren hals,
aldaar, drievoudig, als een zilvren snoer,
een zilvren draad, de prente van een draad,
stond eene blauwe en witte, een ronde lijn.
Hij zag de hals, en hoe daar te elken kant
als huiverend de dunne lijn vergleed
naar 't schoudren-paar, dat, uit een blanken wal
deinde ter hoeken, waar de ronding geelt
der boven-armen. En hij zag de diept
die, beider zijde van het weeke dal
der kele, legt de warme delling waar
zoo zoet de zoenen rusten. En hij zag
heur armen, nog heel tenger, en niet hard
van spieren, nog niet hard als spoelen die
men draait uit palm-hout, maar die spoel-gewijs
liepen van uit den schouder naar de plaats
waar de aedren naedren tot een schoon gezicht
van blauwe teekning en de teêre huid
is dun en zoel; en weêre dan van uit
den elle-boog, tot waar opnieuw de pols
vertoont, maar groener, aêr aan aêr
verzaêmt tot nieuwe teedre teekning.... Zóó
zag hij heur hals en schoudren, en, allangs
smal borstje en hoek'ge heup, heur armpjes die,
aan handjes, die geen kinder-handjes zijn,
aan handjes, die geen vrouwe-handjes zijn,
kruisen hun vingren gelijk mazen, vóór
de dijen....

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

42

12.
Hij zag heur borst. o, Schoon was heure borst!
Zij had de trots niet en de uitdaging die
keetnen aan vrouwen, en beslechten 't spel
der worstling die de man bij voorbaat weet
voor hem de zoetste neêrlaag, en voor haar
die lokte hem ten kamp, het klaar besef
dat ze, onverwinlijk, nieuwen ijver wekt
bij wie ze steeds tot weerloosheid verneêrt.
Zij had de zware en weelderijke rust
niet van de moeder-borst, die voedt en, arm
aan zog, weêr rijk en eindloos-rijk aan zog,
in liefde put weelde onuitputtelijk.
Het was de borst niet van een kind, de borst
die deinst ter mage, en grijs is, en niet blinkt:
hij zag haar borst, en 't was of blind hij werd;
want eene tafel zag hij, en zij hief
diep-schijnend hare vlakte, en was gelijk
uit elpen-been haar vlak, tot waar een boog
ze deelde tot twee helften, en daar wies,
rozig, een zachte tepel, waaruit zonk
de vorm van eene schale, van een kroes,
van een dooraêrden beker, uit albast
gesneden....
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13.
En toen zag hij heur buik. Heur buik was teêr
gelijk de huid van een jong katje, dat
argwanig is, en dat niet zitten blijft
als gij het houdt op uwen knie, maar zoekt
schuin-oogend u te ontsnappen, hoe ge 't vlijt
en drukt bij zachten vinger iedre pees
en spier-hoek. En waar 't loopen gaat, daar voelt
ge los de huid over het spieren-spel:
aldus vertoonde zij haar buik; hij was
zeer week, en ongespannen; maar hij was
naar vorm en welving, in het raam der heup,
gelijk een schelp, gelijk een beukelaar,
om ronden knop des navels welvend als
een beukelaar die glooit en deinend vloeit
zijn boorden toe. Zóo was haar buik, en bleek....
En hij bezag haar buik, en voelde zich,
ontdaan van schaamte en norsch-bleek van begeert,
gelijk een jongen van geen zestien jaar....
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14.
Maar hare beenen vond hij lang. Haar heup,
die duisterde aan de hoeken van haar buik,
was vierkant. Maar haar heup uit vloeiden zacht
heur dijen, 'lijk een room, gelijk een melk,
geel gelijk melk en effen gelijk melk
waar ze eene kan ontvliet, en welft heur vloed
naar vorm der tuit. Zoo vloeiden uit haar buik,
room-bleek, heur dijen, en bereikten, glad en mat,
heur knieën: deze waren als een ei.
Zij waren klein gelijk een duiven-ei,
en witter. En hij zag ze, hoe ze ineens
trilden, wanneer zelfs onbeweeglijk bleef
het been, en hoe ze waren als een lamp
van glansloos porselein, en stil van licht
gelijk ze stonden op de scherpe spil
der scheen, die was gelijk een pijl-schacht. En
hij zag heur kuite, en had ze reeds gezien,
en zij ontstak een vlamme in hem. En zag
zijn oog haar voet ook, lang en los van teen,
die welfde hoog en was gelijk een brug,
hard, geel en blinkend, en die geen begeert
en wekte, maar die drukkend was ter aard
als plat-gedrukte, witte krieken....
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15.
- Zóo zag Herakles Hebe. En hij lag
in zijne rust-bank roerloos; en zij stond
roerloos aan hem, en zij bezag hem niet,
en zij was geurenloos. En hij dacht na
dat hij thans was een god, en deze maagd
zijn gade, zoo dit was zijn wensch en wil.
Lang dacht hij na, en vleide met de hand
over zijn lokken, zwaar van olie. Zwaar
voelde zijn hart hij, en niet blijde.... Maar
toen hij zijn oogen gaan liet over hen
die zaten aan naast hem, en hij vernam
hun momplen van bewondering, en hun dunk
dat hij mocht dubbel-zalig heeten, die
aldus het duurst bezit van 't hoogste paar
uit den Olumpos mocht te winnen, - dan
rees als een water wroeging op in hem,
en boorde-vol van tranen, toen opnieuw
hij zijne vrouw, dees Hebe, ging bezien
en aan zich-zelve dacht daarop....
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16.
Want och! toen wies herdenken weêr in hem.
Hij stiet zijn beker vol ambroisia
bij lange vingren af van hem. Er wies
herdenke' in hem, van toen hij mensch nog was.
Toen loerde hij, gelijk, de herders doen,
de herders en de boevers, en die gaan
van hoef te hoeve, om te pikken graan,
te binden wingerds, of te kelen vee,
te snijden zwijnen of te dorschen koorn,
- toen loerde hij, gelijk de visschers doen
die schuilen in de booten, en geen sprong
van snoek of karper wekt hun grage zorg,
maar zij en ruilen de 'oever voor den plas,
waar zij de komst en de' argeloozen gang
kennen der maagden, hunnen oever langs;
- toen loerde hij, gelijk hout-vesters doen,
hokkend in mossige oksels, beuk of eik,
'dat zij betrappen mogen nymph of vrouw,
en nimmer missen z' hun gewil'ge prooi:
zoo was Herakles toen hij mensch nog was.
Hij had een borst gelijk een marmren deur.
Zij borst stond open als een marmren deur.
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17.
Thans stond aan hem het meisje Hebe, dat
van Zeus bij Hera was gewonne' in min.
En ach, hij voelde 't, zij en zou niet zijn
een lange vrouw, naast hem in rust-bed, die,
moede van zaligheid, met open mond
die geurt, te slapen ligt; terwijl hij, Herakles,
wakend, en zat zijn zinnen van geneucht,
haar zou bezien, en er zou warmte zijn
binnen zijn oogen. En dan zou ook zij
ontwaken en zij zou hom zóó bezien
dat weêr zijn schoudren warrem van begeert
en strak zijn nek en kinne zouden zijn.
En zij, ze zou alreê genaderd zijn
van dij en flank, en zou zijn vrouwe zijn..
Neen, deze en zou zijn inn'ge vrouw niet zijn:
hij wist het, Herakles, en lei zijn hoofd,
en lei zijne oogen binnen zijne hand
en zegde niets....
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Maar toen ging lichten hare blikken zíj.
Hebe hief haar oog-schalen, schoon als melk.
Zij naêrde niet; zij hief heur oogen slechts
op Herakles, en zag hem talmend aan....
Hij lag ter bank, de breede, duistre hand
voor zijn gezicht, 'dat hij niet zien en zou.
En toen wies een verwondering in haar.
Zij kon niet denken, Hebe, hoe dit was:
dees schonk'ge man, held van 't twaalfvoudig werk,
veller des leeuws, moorder der water-slang,
vanger des evers op Erumanthos,
drager der aarde, hij, vorst Herakles,
- hoe hij kon liggen dus, en had verdriet,
waar zij, zijn Hebe, stond, en was gereed
te ontvangen zijne min, al wist zij niet
wat minne is, en verlangen niet en wist,
noch wist haar eigen schoonheid.... En zij ging
drie stapkens nader nog, tot waar hij lag,
en lei haar handje aan zijnen schouder, en,
wel aarzlend, maar meewarig in haar spraak,
vroeg z': ‘Herakles?’....
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19.
Hij rilde, en deed zijn hand van vóor zijn oog.
Hij wist niet of hij haar binnen haar oog
bezien zou. Maar hij zag heur aan reeds, en
toen kwam een plotse zoetheid in zijn borst.
Zijn blikken gingen in haar blikken, en
zij faalden niet. Zij draaiden niet gelijk
in duizel, zooals de oogen doen wanneer
een man de vrouw beziet, waarvan hij weet
dat zij de zíjne zijn zal. Hij bezag
het meisje Hebe, ën hij zag tot op
den grond van hare maagdelijke ziel.
En daar wies eene groote zekerheid
in hem: hij kon ze gánsch doorzien, tot op
den grond van heel heur wezen.... - En ook tot
den grond van eigen wezen zag hij thans.
Hij wist dat hij de kwelling zou ontgaan;
dat hij ditmaal beminnen zou en ging
gelijk de menschen níet beminnen. Hij
gevoelde thans de volle mate van
zijn loutering. En uit de keldren van
zijn borst rees dankbaar en van vrijheid warm
een zucht vol geuren....
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20.
Hij trok het meisje aan zijne mach'ge zij,
het witte meisje Hebe aan zijn zij
die glansde als koper. En hij lei zijn hand
op heure kruine en gouden dubbel-vlecht.
En hij wou spreken, en hij zegde, zoet:
‘Hera’; maar verder ging zijn stemme niet.
Stil zat het meisje aan zijne mach'ge zij;
en hij gevoelde, geerteloos voor 't eerst,
en zalig, werkelijk een gód te zijn.
En weder wild' hij spreken; ‘Hera’; maar
de stroom der woorden brak den dam niet door
die lag hem om het harte.... Hij bezag
zijn vrouwe, en zij, ze zag hem teeder aan.
Hij nam zijn schale vol ambroisia,
bracht ze aan haar lippen, en zij dronk. En toen
leêgde hij-zelf de schale ambroisia.
Toen ging, als zoet geluid van bijen, een
gemompel aan den mond van 't goden-tal.
En Herakles zag áán ze, beurt bij beurt,
en allen was een glim-lach op den mond,
en allen knikten, dat het goed was....
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In troebel water
door Sara Bouterse.
Een Hollandsch Binnenhuisje.

Aan J.D.O.

I.
Een voor één waren ze binnengekomen, de kinderen Hoogland. Japie, de jongste
jongen, met zijn bijna altijd vuile handen, maar die hij nu, frisch-schoon gewasschen
en nog rood van 't koude sop, als twee kostbaarheden de kamer binnen droeg.
Marianne, de twintigjarige, slank en lieflijk in haar kleedje van zuiver wit. Haar
oogen glansden van een diepen, vochtigengloed en twee kleine kuiltjes terzij van
haar rozigen mond schenen een lachje vast te houden.
Aletje, de allerjongste, wier schraal gezichtje van een matte, egale bleekheid was,
waar star, schril-blauw en meest wijdgeopend de vroeg-wijze oogen uit staarden.
Ze hadden de ouders gegroet, die samen waren in de kamer, maar toen de
weergroet kwam, van de moeder snel en luidruchtig, den vader langzaam en loom,
herkenden ze dien klank. Hun oogen zagen van den een naar de ander, in een
vluggen, onderzoekenden blik. Bij 't raam, 't hoofd ver neergebogen over 't
handwerkje, zat mama; haar vingers trokken rukkend den kleurigen draad door 't
witte stramien.
Voor 't andere raam stond de vader, groot en donker in 't bleeke lichtvlak van 't
venster, waarachter over den zomerdag al de eerste grijsheid van den naderenden
avond viel.
Midden in de kamer was de tafel blank gedekt. Het zilver streepte in gedempte,
bescheiden glimming langs de borden; twee kleine vaasjes droegen boven hun
effen kleurloosheid het pralend rood van enkele geurige anjelieren. En rond de tafel
waren de leege stoelen geschaard, hoog van rug en somber dof van kleuren..............
Jaap keek teleurgesteld naar de tafel, waar nog slechts de donkere rondetjes van
de matjes plekten.
‘Gaan we nog niet eten?’ - zijn stem luid en lawaaig vroeg het begeerig.
Er kwam geen antwoord.
‘Ma dan, gaan we nou nog niet eten?’
‘Hou op met zeuren. Ik weet het niet’ Dan werden de lippen weer vast op één
geklemd en de zelfde stilte viel.
De kinderen stonden er leeg en verloren in. Marianne had haar hand op de leuning
van een stoel gelegd, ze zocht nog den blijden glimlach vast te houden, die kuiltjes
bij de hoeken van haar lippen groef, maar langzaam verslonk de rozige gloed over
haar gezicht en het werd bleek en strak.
Japie rukte oproerig aan den stoel, die op zijn plaats stond, maakte een beweging
van toch te willen gaan zitten en mokte: ‘Wanneer gaan we nou eten. 'k Heb nèt
zoo'n honger’. Z'n onderlipje kwam wat vooruit en de wenkbrauwen nepen een
boozen plooi boven z'n kleine wipneus. Z'n schoone handen verdwenen ongezien
in de twijfelachtige donkere diepten van zijn zakken.
Aletje, die zwaar op de tafel steunde, beduidde hem stil te zijn en wees naar 't
nog niet leege portglas dat vóór papa op de vensterbank stond. ‘Nog niet eens op’,
dacht Jaap, ‘dan zou 't nog wel een heele tijd duren voor dat ze begonnen’.
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Marianne keek naar haar moeder en zag haar gezicht van een vlekkerig rood
overtogen. Zelfs tot in den hals vloeide 't uit in een paarsigen, beangstigenden gloed.
De mond had zich tot een smalle streep verstrakt en aanhoudend trilde het eene
ooglid. De hand, die het borduurwerkje vasthield, beefde.
Marianne zonk neer op een stoel, een groote loomheid verslapte haar. ‘Alweer’
dacht ze moedeloos, ‘en juist van avond nu Bert thuiskomt’. De fijne neusvleugels
begonnen te beven, vast klemde ze de volle onderlip tusschen haar tanden. Tikkend
in snel tempo en met klein geluid bewoog ze driftig haar voet.
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O, was 't niet om te stampen van woede, altijd die ruzie, altijd het zelfde....
Japie hield het portglas in het oog en eindelijk zag hij papa met een sierlijken
armzwaai 't glas naar zijn mond heffen, zijn hoofd wat achteroverbuigen en leeg
kwam 't glas weer op zijn oude plaats te staan.
‘Hà’, een kreet was hem bijna uit de keel gejubeld, maar hij dempte 't nog gauw
in de algemeene stilte. En naar Aletje ziende om haar in zijn heimelijke schrik en
pret te betrekken maakte hij een grimas, terwijl hij zich de hand voor den mond
sloeg. Maar 't bleeke gezichtje van Alette gaf geen lach of instemming terug. In
blijkbare, hevige spanning, de oogen star-starend, volgde ze de minste beweging
van de twee aan het venster, beluisterde ze 't even verschuiven hunner voeten, hun
kuchen of ademen. Een bijna pijnlijke aandacht hield het schrale kinderlichaam
roerloos.
De meid tikte aan de kamerdeur, boog haar rood gezicht naar binnen en vroeg
of ze niet opdoen kon? Maar de lippen van Mevrouw bleven even vast
opééngeklemd; toen de onveilige stilte als 't ware de vraag herhaalde en de meid
met slimme oogen en een sluwen lach den toestand in de kamer verkende, zei
Hoogland langzaam ‘Je kunt nu wel opdoen, Jansje’.
Nijdig rukte de meid de kamerdeur dicht.
Zwijgend zaten ze om de tafel. Straffeloos hield kleine Jaap z'n linkerhand op z'n
knie en zijn gulzig werkende kaken vermaalden 't eten met een hoorbaar gekauw,
dat telkens Marianne geïrriteerd naar hem deed kijken. Eén stoel aan tafel was nog
onbezet en de klok had zoo juist zes slagen afgeteld.
Zes uur. Japie keek er van op: Gò, wat kwam die Leendert weer laat. Nou, of die
ook niet effetjes bofte dat 't net weer herrie was. De kleine jongen lachte stilletjes
voor zich heen en likte de laatste kruimel van zijn vork. Hè, hij had nog een honger
van geweld, maar vragen mocht je niet en Ma zat zoo leelijk te kijken, dat ze wel
niet aan zijn aardappels denken zou. D'r lagen anders net zoo'n paar fijne met een
korstje d'r aan. Leen was er ook zoo tuk op en as die nou kwam!................
Z'n bruine oogen loerden begeerig naar den dampenden schotel, en hij wou den
mond al openen om het toch maar even te vragen.... Daar werd plotseling zijn arm
vastgegrepen, zijn hand van onder de tafel weggehaald en met een pijn-doende
kracht naast zijn bord neergelegd. Verschrikt zag hij in 't bleeke gezicht van papa,
pa, die zich anders nooit met handen onder de tafel bemoeide! ‘Sinds wanneer’
vroeg Hoogland en zijn stem klonk zoo langzaam en snijdend, dat ieder woord de
stilte leek te kerven, ‘is 't hier de gewoonte de kinderen als boeren aan tafel te laten
zitten?’
De harten der kinderen begonnen versneld te kloppen, dat van Alette bonsde
bijna pijnlijk in haar smalle borst. Haar handje, vocht van warmte, dwaalde doelloos
rond haar bord. Angstig beet ze 't bleeke onderlipje in. Maar Mama zei niets, en in
de stilte die volgde zuchtte het kind den beklemden adem voorzichtig uit.
Marianne, bij die plotselinge hoonende woorden van haar vader, had even een
wilde woede gevoeld. Waarom deed papa dat nu, anders toch bemoeide hij zich
nooit er mee. En hij wist hoe dikwijls Ma Jaap van tafel had gestuurd om zijn
onhebbelijke manieren. Hè god, wat ellendig en onnoodig hatelijk. Wat wàs er dan
toch nu weer? Van middag toen ze uitging was alles nog goed, had ze 't nog met
pa en ma over de thuiskomst van Bert gehad, dat pa naar de vergadering moest,
maar wat vroeger thuis zou zien te komen. En zoo luchtig, zoo blij en prettig was
ze voor haar wandeling uitgegaan. Maar hier moest altijd wat zijn. Altijd, altijd!....
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‘Ma’, Jaaps stem fluisterde het voorzichtig en z'n oogen vingen gretig het effect van
z'n woorden, ‘mag ik nog wat aardappels?’ Hij had het tuinhekje hooren kra-
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ken en Leenderts stap herkend. Maar Mama gaf geen antwoord, ze was geheel
rood in het gezicht en rond haar oogen leek het alsof ze zoo pas hevig had geschreid.
‘Ma’, zei hij nog eens dringend.
‘Als je wat noodig hebt’, zei ze nu en haar stem klonk als een nabootsing van 't
kalme, gearticuleerde geluid van papa, ‘dan moet je 't je vader maar vragen, die zal
voortaan voor jullie opvoeding zorgen’. En toen ze dat tot het laatste woord toe
waardig had gezegd, stond ze plotseling op, zoo heftig, dat een vork neerrinkelde,
gooide haar servet op den stoel en wilde juist de kamer uitgaan, toen Leendert
binnen kwam.
Even zagen z'n intelligente oogen haar scherp in 't verhitte gezicht, speurden dan
de zwijgende menschen om de tafel.
‘Aha’, deed hij onhoorbaar en maakte een kleine beweging met het hoofd. Na
een onopgemerkten groet ging hij zitten, ontrolde z'n servet en begon zich langzaam
en aandachtig te bedienen.
Kleine Jaap zag hoe de vurig-begeerde aardappels met de bruine korstjes op
Leens bord werden geschept. Dat was hem te machtig! Leendert, die al weer een
half uur te laat kwam en niet eens op z'n kop kreeg. En nou ook nog de aardappels
met de korstjes! En hij.... z'n schoone handen.. in geen dagen had ie school hoeven
te blijven. En plotseling vertrok hij breed zijn mond en snikte luid-op.
Met een enkele hand-beweging van Papa werd hij van de tafel afgekeerd en
beleefd verzocht de kamer uit te gaan, wanneer hij zich niet betamelijk gedragen
kon.
Toen Leendert Jaap de trap hoorde opstommelen en zijn schreien luider worden
naarmate hij de kamer van zijn moeder naderde, dacht hij:
‘Dat is nummero twee. 't Kan een gezellige boel worden van avond. Bert valt met
zijn neus in de boter’.
Even later zei z'n vader: ‘Je was weer te laat Leendert’.
‘Ja’, gaf de jongen bedaard toe en een oogenblik zagen ze elkander aan. In de
klare, koele oogen van den zoon glimpte even een opvonking als een verzwegen
uitdaging.
‘Als je 't dan weèt zou ik maar zorgen, dat het niet meer gebeurt’.
Om den mond van den jongen kwam een klein, sarrend lachje en zonder antwoord
nam hij de schaal groente voor den tweeden keer op.
Juist toen Hoogland nog iets zeggen wilde, klonk ineens de hooge, schelle stem
van Marianne: ‘Je verliest anders niet veel met hier te laat te komen’.
Toen hij, lichtelijk verwonderd, 't hoofd naar zijn dochter wendde, zag hij haar
verbleekt gezicht hartstochtelijk bewogen. Even verschrikte hem de felheid van haar
stem en oogen, maar dan wees zijn koele glimlach de aanklacht van haar woorden
af.
‘Ik geloof niet, Marianneke, dat ik jou opinie bepaald vroeg en tot zoolang zou....’
Maar hij moest z'n langzamen zin vallen laten, omdat het meisje met een heftig
gebaar van tafel opstond.
Zóó was, voor de eindiging van den maaltijd, de derde naar boven verdwenen.

II.
De schemering was al volkomen en de lucht zacht gloeiend van vele sterren, toen
Leendert in den luwen avond naar buiten ging en floot om Castor, den zwarten hond,
die langzaam uit het duister van zijn hok op hem toetrad.
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‘Kom, Castor, ouwe jongen, we gaan de baas halen. Ga je mee? De baas hè?’
herhaalde hij. De hond gromde zachtjes en duwde z'n vochten snuit tegen Leenderts
hand.
‘Ja, ja, ja, we weten 't wel samen, Stil dan maar, de baas is er zoo’. De hond
snuffelde langs 't gesloten tuinhek, dat, witblinkend in de schemerige duisternis
stond.
‘Leen’. Marianne riep zijn naam, hij zag op naar 't raam van haar kamer. Nauwelijks
kon hij het blank van haar gezicht onder-
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scheiden en haar armen die op de vensterbank steunden.
‘Ja, wat is er?’
‘Ga jij Bert halen?’
‘Wie zou 't anders doen?’
‘Wat is 't mooi weer hè?’
‘Prachtig! Wat zit je uit te voeren?’
‘Niets. Uitkijken’.
‘En wat nog meer. Ja, ja, Castor we gaan zoo dadelijk’.
‘Wat ik nog meer doe?’ zei Marianne's stem van boven, ‘wel, me verbeelden dat
't hier in huis gezellig is’.
‘'t Is buiten mooi’, zei Leendert, en trok 't hekje open.
‘Ja’, hoorde hij Marianne nog roepen met een onverborgen bitterheid in die
woorden: ‘jij loopt er uit, en later ga je er heelemaal uit.... Maar ik! 't Kan een gezellige
Zondag weer worden’.
‘Nou saluut. Tot zoo’. Hij trok het hek achter zich dicht en floot Castor, die langsden
slootkant had gedwaald en nu stil zijn bek boven het water hield.
Marianne uit 't open raam gebogen, hoorde zijn voetstappen luid klinken op den
straatweg en ze, in de verte, vager en vager worden.
Hij ging de stille dorpsstraat over. In verscheidene serretjes brandden kleurig de
schemerlampjes op de tafel, waar menschen om heen groepten.
‘Wat enorm gezellig lijkt dat toch als je 't zoo van buiten ziet’, dacht hij, ‘misschien
steekt Marianne bij ons van avond ook de schemerlamp aan, dan vormen we daar
zoo'n lieve familie omheen, zoo'n echt intiem gezin. Maar alla’, redeneerde hij wijs
in zich zelven, ‘wat doet het er ook toe. 'k Moet het Bert maar dadelijk vertellen’.
Hij nam Castor bij den halsband vast, toen hij 't kleine stationsgebouw binnen
ging en de holle wachtkamer, dit alles dat hij van zijn vroegste herinnering-af kende
en dat hem toch zoo weinig vertrouwd was geworden.
In 't gezin der Hooglands was hij de stilste van allen, een uiterlijk koude en
ontoegankelijke natuur, wat ouwelijk en schier hinderlijk eenzelvig. Diep en hevig
levend beheerschte hem steeds dit ééne verlangen: Weg te komen, zich los te
maken van het enerveerend huiselijk leven, de wereld in te trekken, eenzame vrijheid
veroverend.
Op het overkapte perron was 't luw en zwoel, hij hoorde hinderlijk 't geschuifel
van zijn voeten in de stilte. Een enkele beambte luierde in de open deur van een
verlicht lokaal, en mompelde een tragen groet.
Verdoezeld in de donkerte van den avond, strekten de landen en heel ver verloren
zich de roode en groene lichtjes langs de spoorbaan.
De jongen staarde droomerig in die wijde verlatenheid. Klagelijk gierde een schril
gefluit. De hond rukte met z'n kop en 't leer van den halsband drong vaster in zijn
vingers.
‘Ja, ja, koest maar’, zei hij bedarend, ‘de baas komt zóó. We kijken de verkeerde
kant op, ouwe jongen’.
Langzaam wendde hij zich om, zachtjes pratend tot den hond, die nu en dan kort
blafte tegen de lichtjes.
‘Koest, Castor, we hebben de tijd nog wel’.
Wat later stapten ze over de stille dorpsstraat, de twee broers. Tusschen hen in
droegen ze 't zwaar valies, waar hun beider schouder naar neigde. De hond sprong
tegen Bert op met uitbundig vreugde-betoon.
‘Ja, ja, beste hond, beste Castor’, suste hij. Ondanks zijn derde jaar letterenstudie
leek hij nog een jongen, rosblond en wat bleek.
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‘Hoe is het thuis?’
‘Zooals het meestal thuis is, beroerd’.
Bert zag snel op zij: ‘Mot?’
‘Zwaar’.
Ze gingen even naast elkander zonder spreken, dan zei Bert, ‘God bewaar me,
wanneer zal daar eens een einde aan komen?’ Zijn stem was neerslachtig en als
in plotselingen weerzin vertraagde hij zijn stappen.
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‘Kom, laat maar waaien’, zei Leen bemoedigend, ‘je hebt toch zeker boeken
meegebracht’.
‘Ja natuurlijk’.
De hond was vooruitgedraafd en sprong dof blaffend tegen het hekje op. Tusschen
de enkele populieren en lagere struiken zag Bert het wit van 't ouderlijk huis opleven
in de donkerte.
‘Ik zie er tegen op’, zei hij gedempt, toen ze den tuin ingingen.
In 't portiekje leek hem het bleek groene schijnsel van de ganglamp onzeggelijk
triestig en een troostelooze verlatenheid gevoelde hij in 't stille huis, dat hij binnen
treden ging.
Ze borgen hun hoed en jas aan den kapstok en kwamen in de huiskamer, waar
het nog donker was.
‘Waar zijn ze nou allemaal?’ zei Leendert en deed het gaslicht aanflappen. De
groote kamer werd nog eenzamer in 't koele, wittige gloeilicht.
Maar toen ze de deur hoorden klappen, kwamen ze allen aangeloopen: Marianne,
die op haar kamer lang naar buiten had gestaard en geschreid in den huiverenden
weemoed van den doodstillen avond. Kleine Aletje, die vergeefs aan Mama's gesloten
slaapkamerdeur klopte, en eindelijk bij Jans in de keuken was geslopen.
En 't laatste Japie die, in een zolderhoek verscholen, de cigaretjes had gerookt,
die z'n vlugge vingers aan Leenderts kast en zakken ontrolden. Bleek, met rooie
oogranden, bevreesd dat 't mondspoelen den verradenden reuk nog niet had
weggenomen, kwam hij schuchter binnen als een door en door schuldig boefje.
De kinderen, alle vijf nu samen, in de groote kamer toch een eenzaam troepje,
begroetten elkander met bedrukte stemmen. Alleen kleine Jaap werd weer wat
mannelijker van houding, toen hij papa noch mama in de huiskamer zag; tegen den
tijd, dat ze kwamen, meende hij, zou de lucht wel weggetrokken zijn.
Ze gingen om de tafel zitten en Marianne zette thee. Terwijl ze dat deed overviel
haar een zelfde gevoel als in den middag, toen ze in 't dennenbosch de zon goud
had zien vloeien langs de stammen; toen de zomerzoelte door heur uit wuivende
haren had gespeeld, koele plekken makend op heur warmblozende wangen. En
toen Louiser naast haar, van haar jong huishouden had verteld en haar hart was
gaan kloppen van verlangen.
‘O’, dacht ze nu, ‘een eigen thuis, eigen kamers!’ Koortsachtig voelde ze de
onstuimigheid van dit verlangen in haar polsen kloppen, bonzen in haar warme
hoofd; het maakte haar duizelig en moe, vaag hoorde ze de anderen spreken met
elkaar.
‘Waar is de ouwe heer?’ vroeg Bert, toen Japie hem met levendige mimiek en
krachtige taal de oorzaak van Mama's verdwijnen had verteld. Onwillekeurig legde
hij zijn hand op 't kale, rosse kopje van zijn kleinen broer; er was voor hem iets
pijnlijks in de onbewust cynische ruwheid, waarmee het kind zijn verhaal had gedaan.
Marianne vertelde dat ze papa nog niet zoo lang geleden had zien uitgaan; er
was vergadering van avond.
‘En zou er geen kans op zijn, mama van avond te zien te krijgen?’ Er viel Bert in
zijn eigen stem en toon een afschaduwing op van Leens koele ironie en den
ongevoeligen spot van kleinen Jaap, dien hij niet zoo had gewild.
‘Vraag maar aan haar’. Japie wees naar Aletje, die in 't praten van de anderen,
zwijgend tegen de tafel leunde, 't gezicht op de twee handen gesteund.
Het kind, plotseling opgeschrikt, werd vuurrood; ze haalde diep adem. ‘Niet waar’,
zei ze schril, met haar hooge zenuwstem.
‘Hè, nietwaar’, jouwde Japie ‘Gò, jokkebrok, ik heb je zelf hoore kloppe’.
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Maar ze verschrikten allen van 't heftig uitbrekend schreien van het kind dat de
witte handjes stijf tegen de oogen drukte.
‘Ik heb niks gedaan, ik dee der niks’, zei Japie gauw. Bang school hij achter
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Marianne weg voor de dreigende oogen van Leendert.
‘Weet je wat je dan wel eens moest doen?’ zei die, ‘als een haas maken dat je
naar boven komt. Allo, klein gedierte’.
Als een wervelwind, gejacht nog door zijn schuldig geweten over den
cigarettenroof, stoof de kleine, magere jongen de kamer uit en de trappen op.
Het huilen van Aletje bedaarde even plotseling als het losgebroken was. Zij likte
met haar bleek tongetje een paar tranen weg, die rond haar mondje kriebelden.
Toen de drie oudsten, wat dichter bij één geschaard, fluisterend met elkander
spraken, en klaarte zochten in de troebele vermoedens en herinneringen, die zij
opvoelden leven, toen ze pluizend het leven hunner ouders ontleedden, en zich ver
van hun jeugd voelden, stond Alette zachtjes op. En de kleine gedaante sloop naar
de keuken, waar ze bij Jans tegen den tafelrand mocht leunen en maar stil voor
zich heen soezen, onopgemerkt en vergeten.
Toen ze dien avond, vermoeid en verveeld geeuwend, eindelijk naar boven waren
gegaan, aarzelde Bert voor zijn slaapkamerdeur. Hij had toch even, al was het maar
probeeren, bij Mama aan kunnen kloppen; het was mogelijk dat ze werkelijk hoofdpijn
had! Het voorgoed uit huis zijn, 't leven onder vreemden en de verruiming van 't
opgroeien in een andere sfeer, had den wrevel, den heftigen opstand, dien ook hij
vroeger had gekend, bij hem tot een weeker weemoed verzacht. Boven alles scheen
zijn ouderlijk huis hem droevig, en 't leven zijner ouders, waarvan hij bij oogenblikken
met een intu-tief voelen de trieste tragiek begreep, leek hem in de sloopende
vereenzaming, waarin ze hun levensavond tegengingen, van een armelijke
vreugdeloosheid.
Hij ging de trap weer af naar de eerste verdieping en tikte op de deur. Na een
even stilte, riep een doffe stem, mat en moe: ‘Ja, wie is daar?’
‘Ik ben het. Bert’.
‘Kom maar binnen’.
Het was schemerig in de kamer. Een nachtlichtje op de tafel spreidde een bleek
schijnsel en in het groote bed, donker van draperiën omhangen, plekten op 't
omgewoelde wit van 't kussen, de vage omtrekken van moeders gezicht. Een gezicht
dat hem vreemd was in 't eerste oogenblik. Zij reikte de hand naar hem en begon
te schreien, hij bukte zich en kuste haar voorhoofd.
‘Heeft u zoo'n hoofdpijn, mama?’.
‘Waarom ben je niet eerder gekomen?’ klaagde ze, ‘moet ik dan door iedereen
vergeten worden?’
‘Maar, mama’.
‘Och, zeg maar niks’. Zij drukte den zakdoek waaruit een scherpe eau de
colognelucht steeg, tegen het voorhoofd aan, ‘laat mij maar stil liggen, hier hinder
ik niemand’.
Hij stond er zwijgend bij, Bert, en wist niet wat te zeggen.
‘Was het maar uit met me’, zei ze plotseling en drukte wild haar hoofd achterover
in de kussens, ‘als je oud wordt, een ouwe vrouw, dan is alles uit’.
Haar oogen van schreien verhit, lagen als glimmende, fonkende plekken boven
't doffe rood der scherp-uitstekende jukbeenderen. Het grijs-blonde haar, in den
schemer van 't vage licht als geheel vergrauwd, slierde slordig langs haar slapen
en hals.
Zij leek Bert in waarheid een oude vrouw, maar hij kon geen troostende woorden
vinden, geen zachte liefheid brengen in 't gebaar, waarmee hij de hand op haar
voorhoofde legde. Alleen een groot en wijd medelijden deed hem zwijgend bij haar
staan.
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‘Probeer wat te slapen’, zei hij eindelijk. ‘dan zal 't morgen wel weer beter zijn’.
Ze lachte scherp.
‘Werkelijk’, drong hij aan. ‘U is nu wat overspannen’.
Met een vreemden lach over haar gezicht wendde ze 't hoofd naar de muur.
‘Omdat jullie niet weten’, hoorde hij haar prevelen.
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Deze gefluisterde woorden, deden hem het hoofd heffen, als moest hij luisteren in
de stilte, die plots vol vijandelijke en troebele vermoedens scheen. Hij gevoelde een
huivering van triestheid, iets dat hij niet noemen durfde, dat hij weren wilde uit de
warreling zijner gedachten, scheen zich daar vast te zetten, en zich uit te breiden
met onafwendbare zekerheid. Vage herinneringen, vergeten woorden leefden op
en een oogenblik stond hij gansch en al gevangen als in een grijzen, dompigen
mist.
Hij ademde zwaar, zag dan schuw naar het bed, waar het hoofd met het warrige
haar nu stil lag, roerlooze plek in de bewegende schaduwen van 't, bleeke
nachtlichtschijnsel.
‘Slaap wel. Mama’, zei hij met beklemde stem, ‘en 't beste met U’.
Hij was bang dat ze nog iets zeggen wilde en deze vrees deed hem snel, met
ingehouden adem weggaan van het bed, en voorzichtig den deurknop omdraaien.
Toen hij in de gang trad en daar even staan bleef om zoo zacht mogelijk de
kamerdeur te sluiten, kwam iemand de benedentrap op.
Het was de meid; ze droeg een olielampje in de hand dat ze, langs hem gaande,
wat hooger hief, alsof ze 't schijnsel over hun beider gezichten wilde brengen. Toen
ze de voet op de eerste trede zette van de boventrap, keek ze, over haar schouder
heen, naar hem om. Haar glinsterende oogen en kleine, witte tanden, die bloot lagen
in een tartenden lach, waren fel als van een jong dier.
‘Wel te rusten meneer Bert’, zei ze, en hij vreesde, dat de ootmoedigheid van
deze zacht gesproken woorden zich in een schaterenden lach wel wreken zou. Hij
gaf geen antwoord en bleef dralen tot hij haar stappen niet meer hoorde, en 't
wegtrekkend schijnsel van het lampje hem geheel in donker het.
Hij voelde z n wangen en voorhoofd, tot zelfs zijn ooren branden van een heete
bloed golf die hem naar 't hoofd was geslagen. In het krachtig lichaam van de meid,
haar tartenden lach en haar verzwegen triomf had hij de wilde Jans herkend, die
jaren geleden, toen hij in z'n laatsten schooltijd was, als kindermeisje bij hen diende.
Zij had de eerste zinnelijke verwarring in zijn leven gebracht, en de herinnering
aan die jongensachtige hartstocht was hem lang als een pijnlijke beschaming
bijgebleven.
Voorzichtig de leuning betastend in het donker, ging hij langzaam de trap op.

III.
Toen Marianna den volgenden morgen beneden kwam, zachtjes neuriënd, lichtjes
trippend op haar kleine pantoffeltjes, vond ze de huiskamer nog geheel leeg.
Marianne bebeet haar rooie lip, en een spijtigen, schamperen lach stiet ze, even
geluidend, uit.
Een gezellige morgen, een zalige Zondag zou 't weer worden! Tien uur en nog
niemand beneden! Driftig zwaaide ze het coquette tafelbelletje, dat een scherp
gerinking door de morgenstilte ratelde. Haar handen met nerveuze gebaartjes,
zetten de kopjes uiteen, wipten het deksel van den theepot op.
Jans, de meid kwam binnen, mooi haar rood en licht-gebruind gezicht in 't zonnige
ochtendlicht.
‘Jans’, vroeg Marianne en haar oogen hield ze neergeslagen: ‘is Mevrouw ziek,
dat je weet?’
‘Mevrouw hèt tenminste gezegd, dat ik maar voor 't ontbijt zou zorgen, want dat
ze niet opkwam’.
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Marianne, die de stem van de meid niet vertrouwde, er een sluwen lach in meende
te hooren, durfde niet opzien; zij vreesde dit lachje van slim begrijpen, van er alles
wel van te weten. Als een aparte en smadelijke beleediging kwetste haar steeds 't
gezicht van de meid, haar stem in zulke ruziedagen.
‘Mooi weertje anders’, zei Jans.
‘Ja, bijzonder’.
‘Nog iets soms, juffrouw?’
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‘Nee, dank je’.
Kort beet Marianne haar woorden af en zij stampvoette toen de deur achter de
meid dichtviel. Er drongen tranen van een machtelooze woede, een blinden opstand
haar naar de oogen. O, zij haàtte, zij haatte haar thuis! Papa, met z'n eindelooze
kalmte, zijn tergende bedaardheid, Mama, met haar hoofdpijndagen! Alsof ze 't
geloofde....
Zij lachte een bitteren, wrangen lach, en traan na traan gleed langs haar frissche
even-rose wangen, en drupte neer van haar kin.
Maar plotseling duwde ze ruw haar zakdoekje tegen de oogen, en wreef de vochte
plekken droog. Ah, bah, ze was wel gek zoo haar mooien Zondag te bederven, haar
gezicht zoo afschuwelijk behuild te maken. Uren later kon je 't nog zien. Zij tripte
vlug naar den spiegel en de bos pauweveeren terughoudend met haar kleine hand,
boog ze haar goud-bruin hoofd voor 't glanzend glas, en bette de rooie plekken op
haar blank gezichtje met 't zachte zakdoekje.
Kom, vooruit, geen tranen, geen nonsens, ze was immers jong - jong! En
plotseling, met een diepen adem-huiver, rekte ze haar lenig lichaam of ze een
knellenden last van zich schudde.
Niet dwaas zijn, Marianne, niet gek zijn kind, preekte ze wijs tegen zich zelf. ‘Laat
je niet door 't leven op je kop zitten’, zei Jacques altijd. Stil, stil, niet daaraan denken,
nu niet.... Ja, 't leven trotseeren, maar hij Stil, beet ze zich toe, niet denken, niet
denken zeg ik je tòch. Allo, ze moest maar eerst ontbijten, en dan zoo gauw mogelijk
naar buiten gaan. Er uit, Leen had gelijk, toen hij gisteren avond zei: ‘'t Is buiten
mooi.’ Kijk de zon eens schijnen, hè, heerlijk, straks wandelen met Gré, Niet naar
Louise gaan vandaag, Louise was zoo ernstig geworden in haar huwelijk, zoo devoot
moederlijk en altijd met 't kleintje bezig. Nu, ja, wel lief dat dodderige, kleine hoopje,
en die handjes, zooals die gisteren in de dekentjes grepen. Net garnaaltjes, die rosé
vingertjes. Hè, wat zeurde ze vandaag. Gauw maar de thee, een flinke kop sterke
thee. Zij smeerde haar brood en begon haastig te eten.
Er was nog volstrekt geen leven in huis, alleen hoorde je nu en dan 't ingehouden
zingen van Jans, die werkeloos wachtte, tot ze de slaapkamers kon gaan doen.
Dan zou ze misschien nog lang kunnen wachten! Merkwaardig zooals dat gekibbel
op de slaap scheen te werken, dacht Marianne spottend. Mama was martelares
vandaag en Papa, zou, als hij op was, zoo gauw mogelijk uitgaan, blij met den
vrijgevochten dag.
Ja, eigenlijk moest je je amuseeren met 't opmerken van al die verschillende
houdingen, dat komediespelen. Maar och, Aletje, die zou zoo zielig weer ronddwalen
vandaag. Leen en Japie vonden hun weg wel, Jaap vond 't leuk natuurlijk, kon
ongehinderd te laat aan tafel komen. Ja, vrijheid gaf 't wei eigenlijk.
Bert had z'n studie, zou een paar visites gaan maken misschien, die kwam zijn
dag wel door. Anders ook niet plezierig, als je zóó met vacantie thuiskwam. Ja,
plezierig! hoeveel werkelijk prettige dagen heugden je eigenlijk, van die dagen zooals
bij Louise thuis altijd, intiem, onverbroken gezellig, een sfeer waarin je eenvoudig
goed moest zijn. Geen wonder, dat er uit Louise zoo'n lief, zacht vrouwtje, zoo'n
toewijdende moeder was gegroeid. 't Was ook niet moeilijk zóó, Lous, die alles
letterlijk meeliep, haar thuis, haar man. Zoo innig lief was Henk voor haar, je kreeg
daar soms den indruk dat 't eigenlijk jammer was, om er als vreemde in te komen,
zoo innig en vertrouwd waren die twee samen. God, hoe zalig moest dat zijn, hoe
rijk zou zij, Marianne nu wezen, als dat van toen gebleven was. O, die zomer, die
eerste tijd! Maar Jacques was weggegaan. Geen wonder, dacht ze bitter, een dochter
uit zóó'n gezin! Maar hij, die altijd gezegd had, 't leven trotseeren! Ja, woorden,
woorden, maar die haar eens zoo blij, zoo onverbrekelijk blij hadden gemaakt.
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Marianne, haar hoofd op de hand gesteund, en vaag naar buiten starend in den
zonnigen, blauwen dag, voelde den weemoed aansluipen, de stille, verradeilijke
schaduw van haar eerste meisjesvreugde, die nooit tot vrouwgeluk was ontbloeid.
De weemoed, die haar nachten soms doorhuiverde en haar kon doen schreien,
bang en klein van troebelen levensangst.
De pendule sloeg half elf. Marianne hoorde het, stond op en ging langzaam naar
de deur. En terwijl ze haar hand op den knop legde, de deur opende, en de gang
van koel blank marmer en witte murenkilheid voor zich zag, de leege stilte hoorde
in huis, de zon buiten voelde en de pijn van weemoed in haar eigen hart, stiet zij
een plotseling en schel gezang uit, dat oproerig de schijnbaar vredige stilte
aanrandde, en uiteenscheurde. Valsch, hooggillend klonken de tonen, die zij
uitjubelde onder 't wilde trap-op-draven, en ketsend sloeg zij haar slaapkamerdeur
dicht. Waarna de vredige, Zondagsche stilte weer gaaf en onaangetast bleef.
Even na 't rumoer van Marianne's woest gezang, kwam notaris Hoogland beneden.
Hij keek een beetje geïrriteerd naar 't slordig plekje dat 't gebruikte bordje, 't kopje
waar 't lepeltje naast was gevallen, op de blank gedekte ontbijttafel maakte, en zette
zich dan kalm en nog al plezierig gestemd voor zijn plaats, waar 't stapeltje couranten
van gisteravond getrouw door Jans was neergelegd.
Hij was een lang slank man, meer blond nog dan grijs, en met een lichte distinctie
in 't lorgnet-geschitter voor zijn bleekblauwe oogen; zijn smal gezicht had de matte
gave tint der welverzorgdheid. Hij keek eens naar den theepot, dacht er een
oogenblik over Marianne te roepen, maar ze kon zoo rebelsch zijn den laatsten tijd,
zijn oudste. Nee, nee, geen scènes, van daag eens rustig herdenken, eens kalmpjes
overwegen en verwerken.
Handig schonk hij zich een kop thee in, met vrouwelijk-gewende gebaren; ze
waren dan ook legio, de dagen dat hij 't maar zoo in zijn eentje moest vanden. En
't vònd gelukkig, dacht ie, terwijl een lachje om zijn mond sloop.
Eens kijken, hoe had hij ook gisteren den Zondag ingedeeld? Van morgen eens
wat praten met de kinderen, als ze er waren. Maar ze waren er niét; ongeregeld,
die jongelui, je kan er geen orde in krijgen. Bert ook, moest die nu niet zorgen bijtijds
aan 't ontbijt te zijn. Hij kon toch begrijpen, dat drukke bezigheden hem beletten
gisteren thuis te blijven. Enfin, met ze praten dan, als ze er waren, en anders maar
een eindje omloopen, 't was goed weer gelukkig. Dan van middag - ja, drommels,
maar liep 't niet te veel in de gaten, zoo Zondagmiddag alleen! Kom gekheid, er
kwamen meer natuurlijk, zou 't nou al zoover komen, dat je bij de weinige menschen,
met wie je praten kan, Zondags niet eens een beetje gezelligheid mocht halen. En
misschien ook dat Martha bijtrok, zelve meeging, er was al lang van eens gauw
komen gesproken.
Maar anders, gisteravond leek het er niet veel naar; beware, wat was ze
onverzoenlijk gebleven. 't Had hem waarachtig een oogenblik geschenen of ze
vermoedde, of ze begreep. Maar dat zou toch wel verduiveld knap zijn, begrijpen
wat hij nog maar vermoedde, weten, wat hij zelf nog maar als iets vers, iets wazigs
voelde: een gedroomde heerlijkheid.
Och, onzin natuurlijk: 't was koppen omdat ze gisteren haar zin niet had gekregen,
omdat hij tóch naar de vergadering was gegaan. Maar ze was zoo stil, gisteravond,
toen hij haar nog wakker vond; zoo bewust, en berustend onverzoenlijk, ja, verdomd,
als hij haar niet even de meerdere had gevoeld. Geen tranen, geen verwijten, geen
sentimenteel gedoe, maar een eerst onverzettelijk zwijgen, en een wetnd lachje,
toen ze eindelijk had gezegd: ‘Och, waarom, jou kan dat immers toch al lang niet
meer schelen!’
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Eigelijk, dacht hij plotseling, en 't nieuwe hapje brood naderde wat langzamer zijn
mond, eigenlijk trof 't verdomd jammer dat er nou net herrie was. 't Had beter gestaan
als ze van middag samen een visite gingen maken, en vermoeden, op wie ook, kon
Martha eenvoudig niet hebben. 't Kon zijn een algemeen begrijpen dat er een vrouw
in 't spel was, maar welke vrouw, 't was klaar onmogelijk dat ze 't weten kon! Hij,
zóó meester over z'n minste gebaren, zoo volkomen baas over gedachten en gevoel!
En dan daarbij, ze was de Berdens wel genegen, ze voelde zelfs een verplichte
vriendelijkheid voor den ouwen man, in wien ze, kinderlijk, nog altijd den ‘chef’ zag.
Zooals ze dat zeggen kon ‘Meneer Berdens, bij wie Her heeft geleerd’. Hoe blij was
ze geweest, toen ze hoorde dat Berdens om gezondheidsredenen hier wonen kwam,
alleen omdat ze dan den man eens zien zou bij wien hij, als jongen, zooveel jaren
op het kantoor had gewerkt. Bestond er wel schriller tegenstelling dan tusschen de
bijna belalachelijke verknochtheid aan alles wat zijn leven betrof, en de voortdurende,
giftige achterdocht, waarmee ze deze verknochtheid tot een bijna vijandschap
misvormde?.. .... Maar wat niet is, kan komen, een kleinigheid, een opgevangen
woord, een lachje kon haar argwaan naar den juisten kant doen keeren! Wanneer
ze nu hoorde, dat hij van middag alleen.... In den korten tijd dat de Benders hier
woonden, was hij toch al, vaker dan Martha wist....! Marianne meenemen? Nou,
drommels, dat was toch eigenlijk wel een beetje bar, hè. Je vrouw, nou ja! Maar je
dochter, een jong meisje, dat's toch altijd weer wat anders. Jasses, nee, die gedachte
had niet in hem op moeten komen, daar was iets in, dat, enfin, als echt gentleman....!
Nee, Martha, dat was goed geweest, ze vond 't gezellig ook, had ze meteen een
aardig middagje, en dat was voor hem dan weer een prettige gedachte. - Enfin,
misschien liep 't nog mee.
Hij streek zich 't brand-heldere servetje langs de glanzende snor, peinzend
langzaam, 't voorhoofd lichtjes gerimpeld nog, of een onplezierige gedachte niet
wijken wilde. Komaan, nou maar eens naar buiten, 't zonnetje in. De heeren en
dames bleken niet zeer matineus vandaag, otschoon, één had er al ontbeten.
Marianne zeker, 't kind zong daar straks ook, geloofde hij. Jong bloed, hè, ze kon
wel meer zoo uitgelaten doen, en 't was er zijn lievelingskind altijd om geweest.
Hoogland dacht het met een vage verteedering en ten streelende tevredenheid.
Gek, hij voelde zich zoo weinig vaderlijk, hij had wel eens van die dagen, dat hij
graag amicaal jovialig met z'n kinderen wou zijn, want dat was toch maar jè
verhouding: vrienden.
Gekheid wat ze bazelden over eerbied, opzien, dat was, als 't ooit bestaan had,
dan toch al lang uit den tijd, 't gaf maar moeite aan alletwee de partijen.
Br, 't was zijn ideaal nooit geweest: papa, de volmaakte! Stel je voor, dat je er
zoo'n deugdenverzameling op na houdt, waarvan je zoo eens een paar keer per
dag moet uitdeden. Nee, prettig, jolig en amicaal, zou had hij de verhouding gewild,
papa jong met de kinderen. Maar ja, je stelde je die dingen voor en 't kwam zoo
heel anders, 't gleed je als 't ware door de vingers. Ze konden zoo raar doen, die
kinderen van hem, zoo zwaar op de hand, zoo weinig toegankelijk voor een
gekheidje. Marianne, toen ze zoo'n meisje van een jaar of zestien was, kon er wel
eens leuk op ingaan, hij had altijd gedacht, dat die zijn aard en neigingen had: licht
en vroolijk door 't leven, 't zonnige veroverend, opzij gaand waar 't wat donker leek.
Maar de laatste jaren had ze van die buien, die humeurtjes, die aan d'r moeder
deden denken. Kon ze zoo dramatisch, zou zwaar op de hand over
verantwoordelijkheid, over onderplicht oreeren. Br, er liep hem bij zulke grauwe
theoriën een rilling langs den rug. Overigens, niet dom vooreenvrouw, in dat opzicht
was 't weer echt een kind van hem; klaar, logisch inzicht kon ze in de dingen hebben.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

61
Hoogland had z'n stoel wat verschoven, zoodat hij de zon vol over zijn gezicht voelde
schijnen, niet hinderlijk toch, en warm langs zijn schouders en knieën.
Hij pufte wat kleine rookwolkjes op, die langzaam kringelend tot een blauw waas
uiteendreven. De geur van zijn cigaret was prikkelend en fijn. Hij voelde zich dan
van morgen al drommels plezierig gestemd, hij had een vreugde in zijn kop, een
tinteling door zijn gedachten, die hem dronken maak- ten met hun lichtheid! Alle
duivels, 't leven was dan ook zoo goed voor hem geworden, Als boter zoo zacht!
Ze mochten dan gallig op de maatschappij spugen, de pessimisten als paddestoelen
verrijzen (en je had er giftige onder), hij kon en mocht dan toch maar niet anders
zeggen, dan dat hij er zijn plaatsje veiligjes in veroverd had.
Hoogland trok een fijn lachje om zijn mond, die losjes de cigaret hield: ‘'t was gek,
maar als je maar kalmpjes aan verder leefde, altijd verstandig natuurlijk, dan kwam
ten slotte iedere droom tot werkelijkheid, gaf elk verlangen de schoonste en rijpste
vruchten! Je niet ongelukkig maken voor den tijd, aanvaarden wat nou eenmaal aan
minderwaardigs wel in ieder leven zijn moest. Zelf zoeken aan te vullen, waar de
leegte je hindert. O, levenskunst, 't woord werd te weinig begrepen! Wie, die 't leven
in zijn eigen handen nam, die 't smeedde en polijste....?
Plotseling schrok Hoogland op uit zijn genoegelijke bespiegelingen, door een
krachtigen stap op 't zeil, een stem, die wat kort: ‘morgen, papa!’ zei. Grauw poeierde
de asch van zijn cigaret over z'n donkere pantalon. Hij sloeg het voorzichtig met z'n
zakdoek af. ‘Horgen Leen’, zei hij opgewekt, ‘mooi weertje hè?’
‘Ja, best’, antwoordde, de jongen, zijn stoel dichter bij de tafel schuivend, 't hoofd
vol plannen voor den vrijen morgen. Hij had het zelfde rosblonde haar als Bert, maar
er lag over zijn smal, gezicht een hardheid van wil, een kracht van doorzettende
koppigheid, die hem, den schooljongen, ouder deed schijnen.
‘Hoe was 't met Bert gisteravond?’
Even had de zoon een snellen blik, schuinuit, en z'n antwoord klonk wat stroef:
‘Heel best’.
Hoogland voelde een kriebeling van ongeduld, wat een rare jongen dat toch was,
altijd strak en stuursch, je kon er geen hoogte van krijgen!
‘Zoo, gezond dus! Gelukkig maar. Ik vind anders dat 't niet te veel geweest zou
zijn, als hij nu vandaag eens een beetje matineus.... Men kan niet alle égards
wegcijferen, niet waar?’
Een hatelijk lachje groef scherpe lijnen om Leenderts mond, en hij hief dit
bitter-spottende gezicht naar zijn vader op, terwijl hij, traag als gewoonlijk, zei: ‘Ik
denk niet dat Bert de thuiskomst heel plezierig heeft gevonden’.
En weer, schoon hij 't gewend was, verblufte het Hoogland, dit kalme, koel-brutale
spreken, en vaag gevoelde hij de verbitterde vijandelijkheid er in. M'n God, zoo'n
tweede jongen moest er nog geboren worden. Dát had een toon, een wijsheid, waar
je eigenlijk om lachen moest. Een jongen, die hulpeloos als een kind zou staan
zonder hem, die nooit nog z'n neus verder stak dan de schoolbanken! Jawel, Meneer
voelde zich blijkbaar! scholier 4e klasse, 't was dan ook om je hoed voor af te nemen.
Waarachtig.
‘Zoo zou je denken?’ zei hij in de even stilte, die de scherpte van Leens antwoord
al wat had verzacht; en hij glimlachte in welwillende meerderheid. Maar onwillekeurig
toch moest hij kijken naar 't jonge, blonde hoofd, 't bleeke, magere gezicht, waarin
de vast-gesloten mond, de kaken scherp te bijten scheen.
Leendert, den blik van zijn vader voelend, bleef die rustig verduren, stond na 't
geeindigd ontbijt van tafel op, groette vluchtig en verdween uit de kamer.
Onwillekeurig was Hoogland opgestaan, toen hij een zacht fluiten hoorde, dat nader
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kwam. Bert dacht-ie, wat nou weer, nieuwe verwijten.... Hij berekende een moment
of hij nog weg kon komen, maar dadelijk ook weer ging hij zitten, er was geen
ontwijken mogelijk, vlak bij al klonken de stappen op het marmer. 't Scheelde weinig
of je was bang voor je kinderen! Maar ja, ho es, hij was er ook nog, en al te bont
moesten ze 't nou niet gaan maken. Je kon goed zijn, zonder daarom nog over je
te laten loopen. Hoogland's stem klonk zoo ongeveer als tegen het klerkje op zijn
kantoor, toen hij de hand naar zijn zoon reikte, en zei: ‘Zoo, zoo, Bertus, hoe gaat
het jou?’
‘Best, dank u. En....?’
‘Dat gaat wel’, zei Hoogland, de vraag verbrekend ‘een beetje druk den laatsten
tijd, maar anders goed’.
‘Dat is geen kwaad teeken hè?’
‘O, de zaken, meen je. Ja, dat gaat best. Maar 'k heb het ook druk met allerlei
andere dingen. Ze sleepen je overal in?’
‘Ja’, zei Bert, en daarna bleef het een poosje stil.
Aarzelend had de zoon een stoel naar zich toegetrokken, die hij nu bij de leuning
hield en zachtjes heen en weer schommelde. Hij zag er weifelig en licht verlegen
uit.
‘Moet je niet ontbijten’? vroeg eindelijk Hoogland, die het wat benauwde met den
stillen jongen. ‘Roep Marian maar om je een kop thee in te schenken’.
‘O, laat maar, dat doe ik toch altijd zelf. Zijn de anderen al klaar?’
‘Marian en Leendert. Voor de rest weet ik het niet’.
Hoogland overwoog bij zich zelf, dat hij een wandelingetje voor kon stellen.
‘Is Ma ziek?’
‘Dat is te zeggen, hoofdpijn! Zou je nou eerst niet ontbijten?’
Bert schoof zijn stoel bij de tafel, overzag in lichten wrevel de gebruikte bordjes
en kopjes, die een ongezelligheid van ontreddering gaven, en begon lusteloos een
stukje te eten.
‘'t Wordt warm vandaag’, zei Hoogland en dook zijn hoofd wat weg voor de zon.
Juist wou hij over een loopje van morgen beginnen, toen hij den jongen rood worden
zag, en hem, schuchter en heftig tegelijk, hoorde vragen: ‘Wat was dat nou toch
eigenlijk gisteren met Ma?’
Daar had je het, schrok Hoogland, toch scènes.
‘Och, wat nerveus, een beetje overprikkeld’.
‘En blijft dat nou vandaag zoo?’
‘Ja, dat zullen we af moeten wachten. Rust is het beste’. Hij had 't rood en bleek
op Berts gezicht zien wisselen, en vreesde een uitbarsting, een klacht. Vlug zoog
hij een nieuwe cigaret aan, en de lucifer uitwuivend, zei hij, luchtig van stem ‘Nou,
ik ga m'n morgenwandelingetje eens maken. Eet nog wat hè?’
‘Dank u’, zei Bert met de kortheid van een grauw. In de groote, zonnige kamer
bleef hij nu alleen aan de ontredderde ontbijttafel.
Hoogland keerde zich nog even om.
‘Als je soms lectuur wil’, hij wees naar de couranten naast zijn bord, ‘en cigaretten
zijn daar, in 't cigarenkastje’.
‘Dank u’, zei Bert voorden tweeden keer, en hij ziedde van drift, die hem de keel
beklemde.
Toen de deur achter zijn vader dichtviel sloeg hij zijn vuist op de tafel, dat de
kopjes en messen rinkingden.
‘Verdomd’, zei ie hard en hij beukte zijn vuist nog eens neer....!
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Toen zijn drift verzwakt was, voelde hij zich moe en alleen. Hij leunde 't hoofd tegen
de hand, en schoof 't bordje, waarop nog enkele broodreepjes restten, in weerzin
van zich af.
De zon scheen in schuine, goudachtige strepen over de verlaten ontbijttafel en
sloeg lichtvonken uit den nikkelen trekpot.
Drie bordjes waren nog ongebruikt.
‘En toch’, dacht Bert, ‘toch zal ik er over spreken, toch laat ik me een tweede
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keer niet afschepen. Verdomd, schamen moesten ze zich, schamen!’
Er werd op de deur getikt.
‘Ja, wie is daar?’ zei hij, opschrikkend.
Jans de meid, boog haar hoofd naar binnen.
‘Kan ik de bordjes weg komen nemen, Meneer?’ vroeg ze met ootmoedige,
dienstbare stem.
Bert had een rooien kop gekregen en mompelde wat.
Heel langzaam naderde de meid, heel langzaam strekte ze haar hand, rood aan
de stevige, maar blankere pols, over de tafel heen, hier een kopje, daar een bordje
wegnemend. De lucht van haar gestreken katoenen japon geurde versch.
Bert, 't hoofd nog steeds op de hand geleund, zag niet op. hij duwde norsch zijn
blonde wenkbrauwen samen.
‘Uw bordje nog laten staan, Meneer?’ vroeg ze, weer met die zelfde bedeesde
stem.
‘Dat's goed’. Hij durfde niet opzien, hij vreesde den fonkelenden lach in haar
oogen, hij vreesde 't gezicht dat hem berinneren wilde. En hij legde als in zware
vermoeidheid of diepe gepeinzen, de hand tegen de oogen.
Hij hoorde haar schort kreuken.
Was ze nog niet weg?
‘U treft 't ook niet, dat Mevrouw nou net op bed leit’.
‘Nee’, zei hij kort. Goddank, ze ging naar de deur, het vaatwerk rinkelde in haar
mandje. Hij hoorde haar kuchen, scherp en met beteekenis, den wat heftigen slag
der deur, die op haar hielen dichtviel.
Langzaam, 't hoofd weer heffend, ademde Bert zijn kwellende beklemming uit,
een vochte warmte prikte zijn voorhoofd en slapen.
‘Beroerling’, dacht ie in nijdigen wrevel tegen het gevoel van onrust dat hem
genomen had. ‘Hoe kwam nou juist die weer hier in huis? 't Was jaren geleden, hij
was een jongen geweest, een groene blaag van een jongen, en meer dan een onrijp
vrijpartijtje in het donker was 't niet geworden. Maar de herinnering aan het
verwarrend nieuwe, het schier nog onbegrepen zwoele dat haar opdringend lokken
in zijn jongensleven had gebracht, en de ruwe triomf eindelijk van haar wilde zoenen,
kon hem nog, bij tijden, met een lauwe walg vervullen....
Na een poosje werd hij uit zijn triestig peinzen opgewekt door 't lawaaiig
binnenstormen van kleinen Jaap. De jongen had een rood, verschrikt gezicht, nog
slaapkleine oogen, die bliksemsnel de tafel overzochten. Achter hem, hoorloos op
haar kleine voetjes, kwam ook 't bleeke Aletje de kamer in.
‘Goddorie’, zei Japie, ‘zat ik me daar effetjes in de rats! Staan ze niet op, zeg?’
Bert moest even een glimlach wegbijten, om het branieachtige ventje, dat zich
kordaat op een stoel heesch, en met z'n magere, bruine hand begeerig naar den
broodbak greep.
‘Nou, zeg eens, gaat dat zoo maar. Zou je Marianne niet eens roepen’.
Japie lachte met verachting en zijn mespunt duwde een groote bnterkluit plat op
zijn brood.
‘Dat ken ik toch best zelf. Gò, zoo dikwijls!’
Aletje, als een bedrijvig huismoedertje schonk handig, en met stille beweginkjes
een kopje thee in, waar ze, keurig, een lepeitje naast legde. Het puntje van haar
tong kwam rood tusschen haar bleeke lipjes uit. Zonder een woord te zeggen ging
ze stilletjes weg, 't volle kopje heel voorzichtig op het schoteltje dragend.
‘Wat ga je doen, kleine’, riep Bert haar na, maar zij gaf er geen antwoord op.
‘'k Weet best’, zei Jaap, en even kwam een smalende trek om zijn groote, rooie
mond, ‘Ma een kopje thee brengen’.
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‘Maar dat hoef je toch niet zoo onaardig te zeggen’.
‘Zoo'n saaiert’, zei Jaap en trok zijn brutale wipneus op. ‘Neemt u nog een
boterham’, grapte hij tegen zich zelf, terwijl zijn bruine oogen oolijk opvonkten, maar
dan op de klok ziende dat het al bij
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elven was, dronk hij, al staande, gauw nog zijn kroes melk leeg, rukte z'n losse
veters in de knoop, en met een sprong was hij de kamer uit.
Even daarna zag Bert op den weg, in de warme schijning van de zon, zijn donker
jongensnguurtje met het wapperend wit van den matrozenkraag, lustig wegdraven.
Toen ook Aletje niet terug scheen te komen besloot hij maar eens naar Marianne
te gaan.
Hij vond haar in haar kamer, bij 't open raam.
Lui lag ze in een leuningstoel, de voeten rustend op een tabouretje. Tusschen
haar lippen hield ze een cigaret, waarvan zij driftig de rookwolkjes uitblies. Zij zag
er opgewonden uit, haar oogen fel-levend in 't heet-roode gezicht, en zij lachte schel
om den verwonderden blik van Bert die haar een moment stil bleef aankijken.
Met een duwtje van haar kleinen voet wees ze hem 't rooie cigarettendoosje, dat
op de vensterbank stond.
‘Wat een zondaarsgezicht’, spotte ze, ‘bevalt het je niet? Ja, mon Dieu, ik moet
toch iets hebben om me te amuseeren. Kom vooruit, neem er ook een’.
Bert stak een cigaret op, en nam het plaatsje, dat Marianne's voeten op het
tabouretje vrij lieten. Zijn half open mond liet den blauwigen damp loom ontglippen.
‘Gezellig is 't hier hè?’ zei Marian met schrillen spot. ‘Oost West, thuis best. Ik
ben van plan, die gulden spreuk in alle kamers op te hangen’.
‘Ja, 't is verdomd beroerd’, zei Bert met rustiger, maar meer bewogen stem, ‘en
wat erger is, 'k geloof dat het dieper zit dan je denkt’.
‘Och wat’, weerde Marianne heftig, en zij tikte driftig de aschpunt van Haar cigaret
op de vensterbank neer. ‘Diep, diep! 't Is immers altijd zoo geweest. Ze kunnen
elkander niet zien, dat is 't eenvoudig’.
‘Ik weet niet’, zei Bert, ‘Mama’....
‘Och kom’, kwam Marianne weer ‘niet dat geven ze om elkander’, en zij knipte
haar slanke vingers. ‘O God,’ viel ze dan heftig uit, ‘je weet niet hoe ik het haat soms,
alles hier. Dat eeuwige gekibbel om niets, om ellendige, flauwe kleinigheden. Dat
aanstellerige doen van Ma. Je bent de laatste jaren weinig thuis geweest, maar ik
verzeker je, er gaat geen dag meer voorbij of er is iets. Geen dag. Dan dit, dan dat.
Ah bah, ik walg er van. En er uit zal ik, hoe dan ook!’
‘Heb je’ vroeg Bert voorzichtig, ‘nooit eens iets gemerkt van de ouwe heer?’ Terwijl
hij dit zei kleurde 't opkomend bloed zijn gansche gezicht donkerrood.
Marianne nam de cigaret uit haar mond.
‘Hè’, zei ze.
‘Je moet er met niemand over spreken, maar ik zeg je, dat het een oorzaak heeft’.
Ook Marianne, toen ze een poosje, 't voorhoofd gerimpeld, peinzend voor zich
heen had gestaard, kleurde sterk.
‘Wat bedoel je nou eigenlijk?’ zei ze wrevelig.
‘Ik heb 't al lang vermoed, en gisteren toen ik even bij Ma was, wist ik het haast
zeker. Er is iets met de ouwe heer en een ander’.
‘Ajasses’, zei Marianne, en daarna werd ze heel bleek en stil.
Ook Bert zat zwijgend in den tuin te kijken, te staren, zonder zien, op 't volle groen
van een zware kastanje.
In Marianne's hand, die slap neerhing, doofde de cigaret.
‘En wie’, vroeg ze eindelijk.
‘Ja, God, dat weet ik niet. Marian, vind je 't beroerd, dat ik het je gezegd heb?’ Hij
keek haar berouwvol in 't bleeke gezichtje, dat een nerveuse trekking om den mond
kreeg.
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‘Och nee’, zei ze, en wendde haar hoofd van hem af, ‘als je denkt dat 't zoo is’.
‘Ja, tenminste.... Ik weet het natuurlijk ook niet zeker’.
‘'t Zal wel’, zei ze en zachtjes begon ze
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te schreien; groote tranen, die stil uit haar oogen drupten en weggleden langs haar
wangen.
‘Tóe; Marianne, ben je nou mar’.
Maar zij, haar schouders bewegend, als in huivering; ‘O God, ik voel me zoo
vernederd’.
Onhandig poogde Bert wat troostwoorden te mompelen, haar nu en dan op den
arm kloppend, en al maar zeggend; ‘Toe. Marian ben je nou mal?’
Ze schreide zonder geluid en heel stilletjes. Maar plotseling gleed zijn hand, die
nog troostend op haar schouders rustte, weg door de heftigheid waarmee ze 't hoofd
lichtte.
‘Maar als 't zoo is, dan blijf ik geen dag langer in huis’.
Bert voelde, door zijn triestheid heen, een glimlach komen; ze was zoo jong, zoo'n
kind nog nu in haar toomelooze hevigheid.
‘Wees niet zoo voorbarig, Marianne, we weten er immers zoo weinig van. Zelfs’,
zei hij, aarzelend, ‘zelfs al was het zóó’.
‘'t Kan me niet schelen. Maar ik zal weten wie, en ik zal..'', zij zweeg, terwijl haar
oogen fel werden van haat.
Het berouwde hem, dezen argwaan in haar te hebben gewekt. Was hij niet te
snel geweest met zijn gevolgtrekkingen? 't Kon enkel een gril van Mama zijn,
eenvoudig een houding zoeken. Maar, toch, al vroeger, enkele uitingen van papa,
zijn zoeken buitenshuis, en de jaloezie van mama, die voortdurende, loerende
jaloezie.
‘Kom, Marian, toe nou’, zei hij weer, want 't hoofd voorover in de handen, snikte
het meisje hartstochtelijk nu. Bijna te heftig leek hem deze smart.
‘Stil dan’, drong hij aan, ‘anders hooren ze 't nog. De kamerdeur van Ma staat
aan’.
‘En dan hoort ze 't maar’. Marianne schreeuwde het bijna, haar stem dof van drift,
‘denkt ze ooit om ons, denkt ze er ooit aan hoe ze ons leven bederft’.
Bert voelde zich broeiend benauwd worden bij dezen opstand. Wat moest dat
geven, als 't ook met de kinderen tot scènes kwam! Hoe beroerd stom toch ook van
hem!
‘Ja, zeg, maar als jij dan nooit iets hebt gemerkt.... Je bent meer thuis dan ik. Dan
is het ook natuurlijk niet zóó. Toe, Marian, denk er maar niet meer aan. 't Is maar
zoo'n idee van me. 'k Dacht ook niet, dat je 't je zoo zou aantrekken’.
Hij sprak overredend, en tot z'n groote vreugde, bedaarde ze wat, en wischte zich
de rood gebeten oogleden zacht af met haar zakdoekje.
‘Aantrekken’, zei ze, tusschen een paar laatste snikken door, ‘dat is 't natuurlijk
niet. 'k Kan d'r niks aan doen, ik voel vaak zoo weinig liefde meer! Maar 't is zoo
vernederend.... je voelt je toch alzoo besmet soms. Altijd die ruzies’.
‘Laten we maar een eindje gaan ornloopen?’ stelde Bert voor.
‘Goed ja, maar wacht dan even. Ik zie er zoo uit’.
Terwijl Marian voor den spiegel bezig was, zich 't gezicht met natten handdoek
verkoelde, heur geplette haren opdofte, en koud water dronk, stond Bert een o
ogenblik stil bij het venster. Hij gevoelde, zooals wel vaker, een doffe hoofdpijn en
gelijk daarmee een zwaren druk op z'n gedachten. Marianne's rumoerige en haastige
bewegingen beroerden hem pijnlijk.
‘Toe, laten we gaan, zeg. Ik verlang naar buiten’.
‘Klaar’, zei Marianne, de spelden door haar hoed priemend.
‘En avant dan maar’.
Toen ze door de gang liepen, stond de deur van mama's slaapkamer wat aan,
een kleine gedaante, stil als een schaduw, bewoog daarbinnen.
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Marianne gooide tartend haar hoofd achter over, en nog voor Bert 't storend geluid
van haar zeer krachtige voetstappen verhinderen kon, opende ze plots haar vochtige
lippen en schel, vroolijk klonk het luchtig liedje, dat zij onverwacht te zingen begon.
Maar Bert's groote, hand sloot haar oproerigen mond.
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‘Niet doen, Marian’, en voor zijn treurige oogen zwichtte ze.
Buiten, in den windstillen, zonnigen dag, ademde Marianne verruimd, en ook Bert
voelde de klaarheid van lucht en buiten, zoo goed doend om zijn hoofd.
‘Leen is zeker met Castor uit’, zei Marianne, toen ze het hondenhok leeg zag.
‘Ja, die weet het wel! Hij trekt zich gewoonweg weg nergens iets van aan. Hij
denkt maar.. later....!’ ‘Hij heeft gelijk’, zei Bert, ‘maarniet ieder kan dat hè?’ en hij
sloot het witte hek, dat hij, warm van zon, tegen zijn handen voelde.

(Wordt vervolgd).

Het insekt,
door Egbertha C. van der Mandele.
Ik wandel in het dal. Mijn weg leidt tusschen korenvelden, waarvan de bijna rijpe
halmen tot aan mijn schouders rijken. Mijn blik glijdt over het zacht-deinende graan
tot aan de berghellingen. Langs mijn pad, een smallen landweg, geuit een beekje
en 't kabbelende, zilverige water ruischelt zoetjes als een geneuried liedje. Langs
de oevers groeien struiken en bloemen, ontelbare zoet-geurende bloemen in velerlei
tinten: hel geel en wit en fel rood en lila en korenblauw en oranje en bruin-geel, een
gansche kleuren-simfonie. Het dal is breed en vrij diep en de bergen, zacht glooiend,
liggen als reuzenkussens tegen de lucht geleund, blauw-groen dichtbij, van
dennebosschen overgroeid, veraf violet-blauw en nòg verder violet grijs, allemaal
hoog-opbollende kussens, die achter elkaar gestapeld liggen. De hemel in strak
blauw, als een gespannen zeil; het is héél warm. Boven het beekje trilt zichtbaar de
ether.
Ik heb geen hoed op en alleen mijn parasol koepelt een beschuttend dakje boven
mijn hoofd. Ik zie nergens een mensch. Het is me alsof ik heel alleen ben met de
natuur, alsof ze alleen bestaat voor mij, en dat geeft me zoo een gevoel van groot
e weelde.
De badplaats slaapt, midden op den dag, om twee uur. De badgasten, òf
halfzieken, òf oververzadigd van een te overvloedig diner, houden hun siësta, en
de arbeiders die in de ochtend- en avonduren met hun stoere lichamen zich bewegen
over de landen als gekleurde silhouetten, zijn er nu niet, rusten ook.
Maar ik wil niet rusten, ik wil wandelen, buiten zijn in de natuur, die me zoo
onuitsprekelijk veel te vertellen heeft.
Mijn tred is zacht, bijna onhoorbaar, mijn korte, grijze wandelrokje maakt zelfs
geen roezelgeluidjes, en toch, mijn oor verneemt duizend stemmen: het kabbelen
van 't beekje, het ritselen der neigende graan-halmen, het suizelen van het windje
in de struiken, 't zachte zwiepen van bloemtakjes tegen elkaar, als een briesje even
met ze speelt en dan - de diepe, gonzende, zangerige tonen van de bijen en darren,
die honing puren uit de bloemen en dan weer om me heen zoemen. Ik hoor de
vleugeltjes snorren als wieltjes en ik vermeen het tevreden brommen van de dikke
wellustige darren, die overal verzadiging vinden voor hun gulzigheid.
Vreemd dat ik niet bang ben, al komen de bruine bijen soms tot aan nrn wangen.
Hun zachte zirren is me als muziek en terwijl ik langzaam voortloop pluk ik bloemen,
die ik me tot een tuil wil garen voor mijn hotelkamer, mijn kamer met weelde zonder
gezelligheid, mijn kamer, die een nummer heeft als alle andere kamers van het
hotel, en die er uitziet als alle andere. Er is niets persoonlijks van mij in die kamer,
behalve mijn koffer mijn kleeren en mijn toiletartikelen. Maar mijn boeket zal er iets

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

persoonlijks brengen, zal er iets staan te vertellen van mijn liefde voor al wat mooi
is in het leven. En ik pluk verder. Ik pluk
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een groote, blanke windekelk, waarin een dikke, mahoniebruine dar te snoepen zit,
en als hij het rukje voelt, waarmee de steel wordt afgeknapt, heft hij zich luid
brommend uit de bloemkelk op, en blijft er boven staan in de lucht trillend op zijn
gazen vleugels, dan zwenkt hij z'n ronde, donzige lijfje om, en gaat een andere
bloem zoeken. Ik pluk hazelaarbloemen en wilde anjers en vergeet-mij-nietjes aan
den beekrand en laaiend roode klaprozen en kobalt blauwe korenbloemen en
rood-bruine wilde zuring en doove netels en de lila cocarden der honingbloemen.
Ik zie er een die grooter en voller lijkt dan een der anderen, prachtig licht lila, als
van een seringentros. Gelijk een stralenkrans staan de lange bloembekertjes uit,
ze heffen zich hoog op den steel en zoo regelmatig, dat ze een rond kussen gelijken.
Ik wil die bloem plukken.... dan - opeens, wijkt mijn hand terug. Boven op de
bloemcocarde zit een insekt, een kleine, blauwe vlinder, nog kleiner dan een witje,
maar - van het heerlijkste opaalblauw, dat ik ooit zag. Nu eens neigen de
uitgespreide, fijn overstoven vleugeltjes naar het rozenrood, dan weer schijnen ze
groenblauw, of-ligt er een staal-glans over, Heel zacht sidderen de wiekjes, sidderen
van genot, want diep is het kopje gedoken in een der bloembekertjes.
Mijn hand nadert, het insekt wordt niets gewaar, en voor ik 't zelf haast nog weet,
heb ik den stengel afgeknapt en hef ik de bloem behoedzaam op naar mijn boeket.
De vleugeltjes blijven sidderen uitgespreid, maar het lijfje beweegt zich niet en het
kopje verbergt zich nog steeds. Nu is mijn boeket als gesierd door het insekt en
heel voorzichtig draag ik 't mee. Wat ligt het daar mooi, als een levend edelgesteente
en de zon toovert er de schitterendste kleuren op: geel en oranje, dan weer schijnen
er roze vlammen, en pauw-blauwe schichten door heen te schieten, zooals ook een
opaal vonken kan in gestage wisselingen. Maar het wezentje is zich zijn schoonheid
niet bewust en drinkt zich dronken aan honing en voelt niet, dat hij wordt
weggedragen van de heerlijke vrije natuur naar de saaie, ongezellige hotelkamer.
De bijen zoemen om mijn boeket en met bedachtzame hand tracht ik ze te verjagen
uit angst, dat ze mijn opalen insekt zullen verschrikken. Maar hij drinkt. En ik draag
mijn kleinood ongestoord verder.
Ik ben het dal bijna ten einde geloopen en mijn handen spannen zich om een
groote tuil, Ginds is de dwarsweg, die voert naar den heuvel, waartegen mijn hotel
gebouwd staat. Daar neemt het dal een andere richting, versmalt zich en wendt zich
rechts af in een bijna rechten hoek. De beek ruischelt er dwars over het pad heen
in dunne, bescheiden geultjes, gemakkelijk te over-stappen en gaat dan rechts van
den weg eveneens den hoek om. De korenvelden nemen hier een eind en de wind
die plotseling geen halmen meer vindt om zachtjes te buigen valt als verloren neer
over den dwarsweg. De bloemen in mijn boeket beginnen te waaien en ik heb angst
om het insekt dat plots het hoofdje opheft, en met hare fijne zuigpootjes onhandig
voorthobbelt over het oneffen oppervlak van de bloemcocarde. Als de wind maar
niet hem wegblaast! Ik bol beschermend mijn hand over hem heen zonder hem te
raken. Maar 't vlindertje waggelt verder en is veel te loom en te dronken om òp te
vliegen en de even half toegevouwen vleugeltjes waaiert hij weer uit en laat opnieuw
zijn kopje lodderig en loom zinken in een ander bloembekertje.
En zoo draag ik mijn boeket met het juweel gekroond in mijn hotelkamer, die me
opeens toeschijnt vol geuren en wijde lucht te zijn.
In de malle achtkantige hotelkaraf van grof glas zet ik mijn tuil en plots is 't me of
die karaf is geworden een kristallen zuil, waaraan de bloemen opeens te bloeien
zijn begonnen, en boven op de hoogste, mooiste, grootste bloem ligt de opaal, het
levende sieraad, stralend in roze, groene en blauwe tinten, soms in metaal
glanzingen, vlak vóór
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het felle daglicht van den zomermiddag. O, de zalig-zoete geuren van de
honingbloemen; o, de kruidige aroom der wilde anjers: o, 't pittige, prikkelende der
kruisemunt blaadjes. Zoo leuk bont afstekend tegen het effen groen, 't zijden pluizige
van een bloeiende grashalm, 't gloeiende, brutale rood van de klaproos en het innige
hemelsblauw van het kleine, teere vergeet-mij-nietje en als een glanzend blauw
vlammetje bovenop het insekt met de nauw waarneembare siddering in de gespreide
vleugels, waartusschen het slanke metaal-glimmende lijfje zich strekt.
't Is me of een teer, maar heel kostbaar geluk mijn kamer is binnengekomen,
waarover ik zal moeten waken, wil het niet verloren gaan.
En nu mijn boeket rustig staat voor het dichte venster, omdat het buiten in de
gloeihitte van den middag zoo warm is, beweeg ik mij zacht en bedeesd door de
kamer, angstig, dat het insekt zal ontwaken uit zijn zwijmel.
Ik wil me zoo graag verfrisschen na de warme wandeling, maar ik ben bang voor
het luide klateren van water in mijn kom en heel zacht en voorzichtig houd ik de
lampetkan bij den rand en laat het water in een dun straaltje ontsnappen, en als ik
daarna een schoone bloese uit mijn kast krijg, draai ik met twee handen, behoedzaam
tegenhoudend den sleutel om, uit vrees, dat 't ruwe knarsgeluid mijn levend juweel
zal verschrikken.
Zoo blijf ik den verderen middag in mijn hotelkamer, die me nu niet meer leeg en
hol-ongezellig toeschijnt en zit heel stil te schrijven voor de tafel bij het venster.
Alleen mijn hand die schrijft, beweegt zich schuivend voort en als ik het papier moet
omslaan tracht ik het ritselen zooveel doenlijk te vermijden. Telkens wendt zich mijn
oog naar het insekt, dat nu niet meer siddert. Naderbij zie ik dat het niet meer drinkt,
dat het on- bewegelijk zit en slaapt.
En nu opeens overvalt me een groote loomheid na mijn wandeling in het
zonbeschenen dal; mijn hoofd zinkt voorover, mijn hand waarin de pen nog vastzit,
stokt .... ik slaap in.
Na een groot uur ontwaak ik en mijn eerste kijken is naar het insekt dat
slaapdronken rond waggelt over de bloemen.
Er hangt een bedwelmend zoete lucht in de kamer, en het is er benauwd warm.
Met een enkelen ruk duw ik, in een snakken naar verfrissching, de vensterdeuren
open en de koelere, naar den avond neigende dagatmosfeer stroomt in. Dat neemt
mijn benauwing weg. Maar ook het vlindertje ruikt de frissche geuren van den
aannaderenden zomeravond. Plotseling richt het zich op zijn zes pootjes, rekt de
blauwe, glanzende vleugelen uit zoo breed ze kan en toen opeens, trilt het òp in de
lucht, haar lijfje glimmend als een pantser, de wiekjes als zeilen gespannen. 't Is als
een plotse felle opschittering van een edelsteen, dan is het verdwenen in het ijle en
't schijnt een droom, een hallicunatie, die opfonkeling van zooeven in de laatste
stralen van de zon, die nu wegschuift achter den blauw-groene berg; en mijn kamer
staat opeens grijs en leeg en ongezellig van smakelooze weelde. De kristallen zuil
verdoft weer tot een grof-leelijke hotelkaraf en de windkelken en de doove netels
hangen reeds slap neer in het boeket. Misnoegd werp ik hem in de papiermand en
zet de karaf weer terug op mijn waschtafel.
Ik moet me kleeden voor het avondeten. In de hotelgang hoor ik geroes van
lachende, schertsende stemmen en buiten mijn venster verneem ik het zachte
ritselen van zijden rokken.
Aan mijn wandeling is niets meer over dan de herinnering.
Wildungen, 1912.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Samuel Goudsmit In de Groote Leerschool Zeven Novellen, Ned. Bibl.,
*)
Mij. voor Goede en Goedk Lectuur (zonder datum.
Althans eene novelle bevat deze bundelvan-zeven, ééne, die ik heelemaal voortreflijk
vind. Zij is getiteld: De Onverbeterlijke. Een zeer eenvoudig verhaal. Tines leefde
in Amsterdam met Bets en zij hebben kindertjes. Maar hij, arbeider, socialist - en
‘een rakker’! - kreeg op een goeien dag genoeg van ‘Groot Mokem’; hij wou het
grootere Duitschland in. Bets, zoo prettig gewend aan de stad en aan moeder, van
anders niet wetend, weigert mee te gaan. Nu goed, dan gaat hij voorloopig op z'n
eentje. Maar eenmaal in het vreemde land, blijft hij daar niet alleen, er is een Jans,
een frissche en ferme jonge meid, die hem heelemaal begrijpt, ook in zijn
socialistische ideeën en idealen; een heel ander type dan Bets. 't Geval duurt zes
maanden. Dan pleegt Tines ‘majesteitsschennis’ en wordt over de grenzen gebracht,
terug naar zijn land. En zoo is hij er dan weer, in het intusschen verarmd
amsterdamsch gezinnetje, bij zijn Bets en bij zijn kindertjes. Hij stikt er bijkans! Hij
wil er dadelijk weg, terug naar het duitsche meisje of hààr bij zich hebben. Maar
voor hij 't zelf weet zit hij weer in de economische actie en voelt ook wel.... het gaat
niet.... het gaat niet. Dan schrijft hij aan Jans: ‘Ik hebgezien hoe het er hier bij staat,
ik heb jou nooit niets of niemendal verzwegen, en het staat er hier bedroefd bij dat
ik bin hier noodiger dan bij jou. Naar ons zelf wordt niet gevraagd Jans, wij moeten
dat maar slikken. Een zwakke vrouw, die nog niet zoover is als jij en trouwens dat
kan ook niet en vier kinderen. Ik moet nu wel voor ze zorgen, anders kwam jij
misschien toch wel bij mij, dan bleven wij bij mekaar. Laat ik maar zeggen Jans, dat
ik dankbaar ben voor al wat ik aan jou gehad heb, het is hard voor mij, dat zul je
wel begrijpen. Want wij hoeven ons niets wijs te maken, voor mij komt niet zoo'n
nieuw leven terug. Want ik bin voor jou de hemel niet. Maar wij zullen wel altijd met
veel plezier aan onze goeie dagen terugdenken, en zullen wij altijd, altijd goeie
genossen blijven.
‘Nu meid, je kent mij door en door meid, jij bent nog jong en moet je uitleven. De
kapitalistische wereld is zoo, alles is rot, en wij kennen ons leven niet nemen waar
wij recht op hebben als mensch zoo goed als het kan te handelen. Maar wij moeten
er niet over tobben en zeuren, want er is nu niets aan te veranderen. Wij moeten
er dapper doorheenbijten en flink werken voor de organisatie, en niet kletsmeijers
zijn. want wij zijn geen dames en heeren uit de komedie. Want het is zoo gelegen
Jans, dat de schöne strijd die is overal. Ik moet vanavond debatteeren, moedig d'r
op los en zal ook vertellen van de Mofrikaansche uitzuigerij en de Beweging en het
optreden van de polizei - trouwens het is overal gelijk dat weten wij wel. Totdat wij
het allemaal weten - internationaal Jans, de kerkelijke zoo goed als de ongeloovige
en allemaal, dan is het gedaan en krijgen wij een betere wereld Jans.... o de mensch
z'n eigen vrij uit te laten leven in alles.... zoo wie het beste is voor ieder.... en voor
allemaal....’

*)

Tot mijn groote bevreemding verschijnen ook de boeken in deze Bibliotheek tegenwoordig
zonder datum! Men zou meenen, dat ook in dit opzicht een maatschappij als die van L. Simons
een goed voorbeeld moest geven.
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Ik heb dezen brief hier niet overgeschreven, omdat ik hem zoo bizonder mooi zou
vinden of beter dan het overige. Integendeel, ik vind hem minder mooi dan het
overige. Ik vind hem
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niet heelemaal echt. De eigen ontroering bij het, noodzakelijke, slot van zijn verhaal
heeft den schrijver te veel te pakken gehad, toen hij dezen brief schreef, heeft hem
wat opgewonden. Maar zelf béter zeggen, waar het in deze novelle om gaat, kon
ik toch niet; vandaar mijn overschrijven. Men leze de geheele novelle. In haar
absoluut onopgesmukte waarachtigheid, haar kort en bondigen, bijna stroef
constateerenden stijl, is zij als een kleine mijn van groote menschenliefde en als
gansch geladen van het fijninnige gevoel der strijdende kameraadschap. Alles
behalve een heilige, deze Tines, maar wèl misschien iets als een held, en zóó dit
eenvoudige verhaaltje, een ‘klein heldendicht’ - beter allicht dan dat zooopzettelijke
van Herman Gorter - waartoe trouwens meewerkt dat het is betiteld, niet met iets
helderigs, maar met: ‘De onverbeterlijke.’
Waardoor dit korte novelletje m.i. beter geworden is dan de zes andere van den
bundel? Ik geloof doordat de schrijver hier zelf gevoeld heeft, dat zijn verhaal, mits
goed gedaan, geheel-en-al voldoende was ter verkrijging van den gewenschten
indruk, dat daar niets meer bij hoefde. In de meeste van zijn novellen deed Goudsmit
er wel wat bij - ofschoon het toch eigenlijk ook daar in den regel niet noodig was
geweest. ‘Indegrooteleerschool’, de vooraanstaande novelle, is even juist en fijn
gevoeld als ‘De Onverbeterlijke’, maar mist den eenvoud en de klaarte waarin wij
dat juiste en fijne gevoel altijd het zuiverst proeven, het hoogst waardeeren kunnen.
De schrijfwijze heeft hier weer dat rommelig-chaotische, door Goudsmit en zijn
rasgenooten, naar ik meen, te dikwijls voor rijk, zangerig of droomenvol aangezien.
In zulke stukjes doet Goudsmit vaak aan Ouerido denken (zijn dialoog is bijna altijd
even voortreflijk als die van Ouerido in ‘De Jordaan’). Iets als ‘De Onverbeterlijke’,
iets zoo zuiver-kortafs, zoo rein-sobers, zou Ouerido niet kunnen schrijven - hééft
hij voor 't minst totnogtoe nooit geschreven.
Er zijn nog andere overeenkomsten. Evenals Querido is Goudsmit een uitstekend
kinderkenner en de novellen: ‘Hoe de kleine Sjimmie Neeter burger werd’ en
‘Kinderen’ zijn er de warm levende bewijzen van. Vooral het laatstgenoemde (een
der ‘tweede prijzen’ in den novcllenwedstrijd van ‘de Groene’, en m.i. veel zuiverder
en artistiek hooger staande dan de hooggeroemde eerste prijs). Het verhaal van
kleine Sjimmie is te veel doorspekt met brokjes socialistische rhetoriek en lyriek,
dan dat wij het eigenlijke, het grond-gevoel voortdurend waardeeren kunnen. De
overige, hier niet genoemde, drie novellen zijn alle min of meer goed, maar van
minder beduidenis.
De heer Goudsmit - het is nu wel duidelijk gebleken - is een groote aanwinst voor
onze letteren. Een man van hart, van ruim en sterk gevoel, maar tevens - als zoovele
joodsche, en misschien wel haast net even vele andere schrijvers - van ijdelheid
en zelfoverschatting. Precies als Ouerido, heeft hij een dikwijls overmatigen eerbied
voor de heilige woorden, die zijn pen ontvloeien, kan hij 't niet van zich verkrijgen
er eens flinkweg in te schrappen. Vandaar het chaotische, het doolhofachtige, vaak
ook onlogische, onverdedigbare van zijn schrijftrant. C h a r i v a r i u s (ik schijn
vandaag veel aan de Groene te moeten denken!) zou ook uit dezen schrijver menig
comisch stijlbloempje kunnen plukken. Op blz. 14 staat: ‘maar Jans, door de
vruchteloosheid van 't getwist de onontkoombare nadering heviger doorlijdend van
den dag van morgen, viel rauwer uit, heeter huilend, telkens met de eene pijnende
heftigheid de opjagende nutteloosheid van de andere bekrijtend’.
De tijd voor dat soort zenuwachtig geklodder is nu toch eigenlijk wel geheel voorbij.
Alom wordt naar rustige klaarheid verlangd en naar de distinctie der logisch-zuivere
zegging. Wij moesten maar weer eens wat in de franschen gaan lezen. Trouwens,
voor Goudsmit, die ‘De Onverbeterlijke’ schreef, behoef ik dit niet meer te zeggen.
Moge hij nog véél schrijven, maar vooral.... hoe langer hoe ‘onverbeterlijker.’
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M.J. Brusse. Het Rosse leven en Sterven wan de Zandstraat, met 30
illustraties, Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1912.
Is er wel ooit een periode geweest in onze litteratuur - of in eenige andere - waarin
dieper, met inniger genegenheid en oprechter toewijding - is doorgedrongen tot de
sentimenten van armen en maatschappelijk verworpenen, dan de onze? Goudsmit
vertoonde ons, door een simpel verhaal, een held onder de arbeiders, Brusse hier,
in zijn ‘Rosse Leven’ geeft o.a. het beeld van Toosje, prostituée, [...]oofster, zóó,
dat wij verteederd glimlachen en zeggen-in-ons-zelven: maar wat een aardig,
zacht-menschelijk, innig goed vrouwtje is dat. O! wij weten het allemaal natuurlijk
wel, al sinds Breeroo - 't is eigenlijk te gek, er nú nog van te spreken! - dat in het
hart van menig z.g. diepverdorven sletje meer warmte en teederheid, oprechter
trouw, ja zelfs engelachtiger argeloosheid te vinden is dan in dat van zoo menige
smetteloos-brave dame - maar 't kan toch geen kwaad daar nu en dan eens aan
herinnerd te worden. Want gedragen wij ons er wel altijd naar alsof wij dat allemaal
zoo heel goed wisten?
Brusse is in deze kolommen al eens ‘een groote kracht in ons land’ genoemd.
Daarmee werd toen vooral bedoeld: een groote sociale kracht. Dat hij ook in de
zuivere litteratuur een groote kracht is en blijft, bewijst menige bladzij in dit boekje.
Zijn werk is zichzelve natuurlijk, niet altijd gelijk, ook hij heeft zijn meer of minder
geïnspireerde uren en dagen - wie heeft ze niet, wie vooral, die op gezette tijden,
ja als 't ware op commando, schrijven moet? Maar hoe men, zóó hard werkend,
bestudeerend en beschrijvend telkens weer andere milieus, in 't algemeen toch zoo
echt geïnspireerd, zoo levensvol, zoo frisch, zoo jong blijven kan - het is mij
vooralsnog een raadsel!
Er is veel goeds in dit heele boekje, maar de hoofdstukkem over ‘Keetje en Toosje’
behooren m.i. well tot het allerbeste wat Brusse tot nog toe schreef. Diep en stil
ontroerd moet hij daarbij geweest zijn. Het blijkt o.a. uit het begin van hoofdstuk XI
‘Buurpraat’:
‘Ze waren zoo spraakzaam, Toosje en Keetje. En we hebben er zeker wel 'n paar
uur daar in dat donkere, nachtstille steegje aan de deur van haar knipje gestaan.
Want och, van 'r bezigheden hielden we ze heusch niet op; - er kwam geen goozertje
langs getippeld, geen dronken sjlemiel. Niets dan steevast op 't kwartier die dubbele
post op barre passen door de zwart-verlaten straatjes heen, om over de dolende
zwabbers te waken tegen de Toosjes en Keetjes.
Maar ik hoorde de wachten toch al niet meer, want 't was zoo wonderlijk of je 't
stond te droomen. Daar door dat deurkozijntje heen 't avondlichte kroegje, soezig
stil en eigenlijk wel knus. Als je 't erge niet wist, zou 't best een herberg ergens
buiten kunnen wezen, waar je kneuterend in de warmte komt uit den nacht over de
hei. Of ook wel van een schip op 't donkere water de gezellige roef, veilig gesloten
in 't lampeschijnsel.
‘Maar dàn in dat simpele intérieurtje, treedje af beneden de straat, de twee jonge
vrouwen. Blonde Keetje zoo'n beetje doezelig achter toonbank, 't feestelijk gekapte
hoofd zwaar onderuit geleund, de glinsterende oogen in 't roodige wit dronkig
vervoerd, 'r gloeierig rosé gezicht met den zinnelijken mond, die 'r doorheen kon
zwetsen, dat 't bloed je naar den kop toe. joeg.... Terwijl Toosje, als een glunder
buitenmeisje, met 'r glimmend roode wangetjes, en 'r ietwat proppige lijfje onder 't
hooge witte schort, daar op 't canapeetje in den hoek maar gemoedelijk weg van 'r
leven zit te vertellen, - en al die schrikkelijke ruwe, liederlijke dingen zegt,
beklemmende zieligheden, en om bang te worden van zoo'n tot op 't gebeente
doorgeziekt verderf in heete gretigheid, - en dat je dan weer denkt wat toch zoo'n

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

meid 'r gruwzaam leed heldhaftig draagt.... die innigheid voor wie 'r échte liefde
hebben, -
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maar over alles heen trouwhartig onbevangen als ze zijn en ontstèllende oprecht!’
Onze dichterlijke en geleerde heeren van het tijdschrift ‘De Beweging’ plegen hun
litteraire neuzen op te halen voor wat zij heeten: het journalistieke element in onze
moderne letterkunde. Brusse heeft waarschijnlijk zijn neus niet opgehaald, toen hij,
na zijn Zandstraat-campagne, voor 't eerst weer eens een nummer van het (althans
van buiten) zoo vurig-roode tijdschrift in handen kreeg. Maar hij zal wel eens even
hebben gelachen....
H.R.

Josef Cohen, Kitty Optenberg, Amsterdam, Van Holkema en Warendorf,
1912.
Josef Cohen, schrijver van ‘Ver van de Menschen’ vermeldt het titelblad. Voor mij
was dat nu juist geen aanbeveling. In dien z.g, boerenroman ‘Ver van de Menschen’
had ik niet veel meer dan boerenbedrog kunnen zien, een maak-werk, d.w.z. gemaakt
met behulp van veel reminiscentiën uit slechte lectuur (duitsche en noorsche), wat
vaagromantische, kwasi-dichterlijke opwinding en groote belustheid op sensatie.
Een akelig product van ergerlijke onechtheid.
Deze nieuwe roman van den zonder twijfel met schrijf-talent begaafden jongen
auteur is van een gansch ander slag en m.i. in elk geval verre te verkiezen boven
zijn onuitstaanbaren voorganger. Hier althans blijkt Josef Cohen te schrijven over
dingen waarvan hij iets weet, iets gezien en ondervonden heeft. Kitty Optenbergs
roman, geschreven in den ik-vorm - een opzich-zelf afkeurenswaardige, onoprechte
vorm, die echter al heel slecht toegepast moet zijn om niet iets charmeerends, door
intimiteit, te bezitten. - Kitty Optenbergs roman speelt onder moderne nederlandsche
jonge meisjes en heeren van althans herkenbaar maaksel. De eigenlijke
*)
hoofdpersoon, de canaljeuse Eline. hollandsche d e m i - v i e r g e , ofschoon veel
te straf aangezet en feitelijk tot caricatuur gemaakt, is ten slotte toch wel een creatie
van eenige beteekenis. Zij blijft u bij, ook wanneer ge al de andere figuren uit dit
overigens vrij laffe boek finaal vergeten zijt. Die andere figuren n.l. zijn hier en daar
misschien wel even aardig gezien, maar het ongeluk is dat het eigenlijk heelemaal
geen figuren zijn, maar de vrijwel karakterlooze sujetten eener nog zeer
jongensachtige verbeelding.
Toch geloof ik, dat Josef Cohen thans misschien wel blijken kan met zijn
romanschrijverij op den goeden weg te zijn. Er zijn vele aardige trekjes en haalttjes,
vele détail-opmerkingen in zijn boek, die een glimlach wekken en een oogenblik
voor den schrijver innemen. Van humor is deze jeugdige auteur althans niet
geheel-en-al gespeend. Het is daarbij alleen maar jammer, dat hij zichzelven veel
te gauw grappig vindt, en dan onmiddellijk gaat chargeeren. Wat ik hem, ook na
lezing van dit tweede prozaboek, nog het meest kwalijk neem, is zijn onbetwijfelbare
zucht naar succes, naar het schrijven van brave boeken die verkocht worden. Ik
zou wel eens willen weten of hijzelf niet begrijpt, dat een figuur als die van Eline
eigenlijk alleen van de tragische zijde mag worden gezien en met de diepste
aandacht behandeld, behandeling waardoor zij misschien wel kans zou hebben
hoog uit te rijzen boven de braafheden harer omgeving, maar wat zou dat? Uitrijzen,
in belangwekkendheid, boven haar aanstaanden man Jan Optenberg, boven Kitty
zelfs, die dan toch hoofdpersoon verbeeldt te zijn, doet zij tóch - o n d a n k s den
*)

Is het gebruiken van dezen naam eigenlijk geen ‘ijdellijk misbruiken.’
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heer Josef Cohen en zijn klaarblijkelijke afkeuring van haar gedrag. Maar zij had
het moeten doen door de liefde van den heer Josef Cohen.
Deze schrijver dient alle succesjagerij van zich aftezetten en enorm veel oprechter
te worden, wil hij ooit tot eenige werkelijke beteekenis geraken als nederlandsch
romanschrijver.
H.R.
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Louis Couperus, Uit Blanke Steden onder Blauwe Lucht, Amsterdam,
L.J. Veen, 1912.
Men weet, de meester-schrijver Couperus heeft in de afgeloopen maand zijn
vijftigsten verjaardag gevierd. Hij die, in zijn boek ‘Van en Over mijzelven’ grappig
over zijn luiheid heeft gerenommeerd, maar die niettemin in de laatste vijf-en-twintig
jaar zeker meer dan vijf-en-twintig boekdeelen de wereld instuurde - een beetje 'n
f a n f a r o n d e - v i c e heeft er altijd in hem gestoken; eoquetterie, maar toch ook
echt-artistieke oprechtheid! - hij heeft aanleiding gehad eens even halt te houden
en terug te blikken op die, voor een Hollander nog altijd zeldzame, litteraire carrière.
Ik weet niet of hij het werkelijk gedaan heeft, maar de aanleiding was er, en ook tot
de verbeelding van.... zoo'n verbeeldingsrijke spreekt soms een getal. Natuurlijk
heeft hij vervolgens erover geschreven, in H e t V a d e r l a n d over zijn verj aardag.
En - oprecht als steeds, ontroerd als dikwijls - heeft hij bekend, dat het hem dien
dag zoo goed gedaan had, te bemerken dat hij genegenheid heeft weten te wekken
in tal van hollandsche harten. Ziet ge, ik wil maar zeggen, dat zou om- streeks
1880-1900 een jong auteur toch niet gaarne in de krant gezet hebben. Toen schreven
wij nog allen puur voor ons-zelf alleen en hadden, met Multatuli, supreme maling
aan publiek. Eenzaamlingen waren wij allen - en hoe dikwijls heeft ook Couperus
aan dat gevoel van zich-superieur en onbegrepen gevoelen of van lekker-egoïst en
volkomen onverschillig voor onbekende landgenooten te zijn, op zijn nooit
fel-hartstochtelijke, maar toch altijd karaktervolle wijze uiting gegeven!
Bij het schrijven van ‘Uit Blanke Steden onder Blauwe lucht’ heeft deze zelfde
Couperus wel zeer dikwijls aan zijn lezers, aan zijn verre hollandsche landgenooten
en aan het lieve verre Holland gedacht! Zijn lezers, zijn landgenooten - hij geeft hun
raad op raad, tegen dat ze zelf in Italië komen genieten, en Holland - trilt er niet iets
van bijna weemoedige, bijna heimweeachtige liefde in dezen volzin waarmee een
beschrijving van het Venetiaansche eilandje Burano begint: ‘Burano, het intime
eilandstadje met nauwe kanaaltjes, geestige bruggetjes, met een ouden Dom, een
*)
Campanile, die voor over helt als een wankele grijsaard, en een heerlijk
roomkleurige, marmeren put op zijn kerkplein, heeft daarenboven nog een Hollandsch
karakter, zoo als dikwijls het landschap, dat de lagune zoomt, iets laag en fijn-zacht
Hollandsch vertoont.’
Couperus, zwerver, Italiaan, cosmopoliet - Hollander ondanks alles, wanneer
keert ge eens terug tot uw geliefd vaderland - waarvan de lezende bewoners, dat
hebt ge nu toch wel gemerkt, u liefhebben als een hunner glories - wanneer keert
ge eens terug om, tegenhanger van uw prachtigen jeugdroman, een nieuw boek te
schrijven over het Haagsche leven, even frisch, even pétillant als dat andere, maar
van een mannelijker, rijper levensinzicht, en van nog dieper, inniger gloed?
Dit nieuwe boek van Couperus, bevattende reisbeschrijvingen van de beste soort,
levendig, kleurig, persoonlijk, boeiend van begin tot eind - nu eens is de kundige
historicus aan 't woord, dan de smaakvolle kunstkenner, dan weer de verrukte van
lijn, kleur, stemming, afmosfeer, maar ge merkt de overgangen nauwelijks, zoo
luchtig causeerend, fijn pretensieloos vertellend is altijd de toon dit nieuwe boek
beslaat begrijpelijkerwijze geen voorname plaats in het litteraire oeuvre des virtuosen
schrijvers; niettemin is het op voorname wijze uitgegeven, in groot formaat en met
*)

Type toch, die Couperus! Telkens een nieuw uitvindinkje, preciositeitje, coquetterietje! Nu
weer het gescheiden schrijven van alle woorden die uit een voorzetsel en een ander soort
woord bestaan. De lectuur wordt er niet gemakkelijker door en soms is misverstand mogelijk.
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welgeslaag de illustratiën op kostbaar papier, en was het deze soort uitgave
volkomen waard.
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EROS, DOOR DONATELLO. (COUPERUS' ‘BLANKE STEDEN ONDER BLAUWE LUCHT’).

Het is een goed boek ter viering eens jubileumsjaars, het is een feestelijk boek.
Sprekende van zijn geliefde italiaansche steden was de schrijver bijna voortdurend
in een verrukte stemming en sprak hij op feestelijken toon. Gij watertandt van dit
Italië van Couperus. Hoe weet hij te bewonderen en hoe te uiten zijn bewondering.
Altijd nog even frisch en jong, in zijn vijftigste jaar en na minstens vijf-en-twintig
boeken. Wij hebben het genoegen bij deze aankondiging één der illustraties uit het
*)
boek te doen afdrukken . Het is een foto naar den Eros van Donatello. Het is niet
veel wat Couperus over dit prachtig beeldje schrijft, maar hoor hoe frisch en jong
het is:
‘Hier ter zijde de Dansende Eros, ook in brons. Wie die hem gezien heeft, heeft
hem niet lief, het dwaze, dartele ventje, wien het broekje, onbeschaamd ontdekkende
wat een broekje juist bedekt houdt, vast geknoopt aan zijn gordel, tòch afzakt de
mollige beentjes langs, terwijl de gevleugelde voetjes een kronkelende slang
vertrappen. De armpjes geheven, schatert hij zijn blijdschap uit. Let eens op dat
kopje van achteren; die aardige, kruivende, van voren met een kuif opgebondene
krullen, die hangen daar tusschen de schouderwieken, vast donzonde tot ter zij van
den rug. De handjes geheven, schijnen de vingertjes te knippen. Alles is luchtige
pret aan het malle, mooie kereltje, dat wel schijnt weg geloopen uit den optocht van
Dionyzos’.
Heel mooi is ook wat Couperus over den David van Donatello schrijft, heel mooi
alles wat hij schrijft over dezen ras-echten en miraculeusen kunstenaar van zijn
liefde, over dezen onvermoeiden, levenslangen zoeker. Zou Couperus in hem
herkend hebben iets van zijn eigen wezen, zou ook hij, met zijn vele
‘metamorphosen’, eigenlijk altijd hebben gezocht en nóg zoeken den
volmaakt-gedistingeerden toon, waarin men luchtiglijk causeeren kan over de
grootste, en zwaarste levensdingen, luchtig en toch doordringend.... Wie weet?
H.R.
*)

Dank zij de welwillendheid des uitgevers.
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Illustraties voor kinderen.

ILLUSTRATIE VAN TJEERD BOTTEMA IN ‘JONG LEVEN’.

O v e r h e t I l l u s t r e e r e n v a n L e e s b o e k e n v o o r k i n d e r e n , door
D. Wouters, Met 192 illustratiën. Bij C.J.A. van Dishoeck, Bussum, 1913.
De korte titel, dien ik hierboven schreef, is tegenover den heer D. Wouters eigenlijk
nauwelijks fair: hij heeft rijn gebied scherper begrensd en spreekt uitdrukkelijk van
leesboeken voor kinderen. Leesboek is slechts schijnbaar een overbodige
woordkoppeling, het is wel degelijk een nadere aanduiding, en voor wien het niet
dadelijk begrepen beeft, zij geconstateerd dat een leesboek een beek is, waaruit
het lezen wordt geleerd en dat dus gevoegelijker (maar te wanluidend wellicht)
leesleerboek zou kunnen heeten. De schrijver van dit werkje is onderwijzer en voor
den onderwijzer is het elementaire leesonderricht een zaak van veel belang en
hoofdbrekens; vele methoden rijn geboren en wederom ter zijde gesteld, het gaat
er mede als met de hygiëne, een systeem is al verouderd voor het goed en wel
bekend is. Is de manier van lezen leeren dus een groot twistpunt onder de
paedagogen, de lieer Wouters is voor zoover ik weet de eerste die zijn aandacht in
zulk een mate wijdt aan de illustraties, die onafscheidelijk zijn van de leesboekjes
en er ook al zeer vroeg mee samengingen.
Daar ik nu begon met te zeggen, dat het nauwelijks correct was tegenover dezen
auteur hier in het algemeen over illustraties voor kinderen te spreken, zoo moet ik
te mijner verontschuldiging dadelijk inbrengen, dat hij zeif zich niet gansch aan de
letter van zijn titel houdt. En dat is zeer begrijpelijk. Geestdriftig als deze schrijver
voor zijn onderwerp is, kon hij niet nalaten begeerige blikken te slaan naar naburig
terrein, dat van het prentenboek en het geïllustreerde kinderboek en op het werven
uit te zijn, voor zijn leesboek, van talenten als dat van Wenckebach, Nelly Bodenheim,
Vaarzen Morel, Rie Cramer. De neiging om zijwegen in te slaan is trouwens, als bij
menigeen die als auteur een jong debutant is, bij den heer Wouters groot; ik wil er
hem niet volgen dan alleen om te helpen herinneren dat ginder een meer zuiver
artistieke maatstaf gevergd wordt dan dien hij hanteert.
Als gezegd, het is de eerste maal dat wij iemand zich warm zien maken voor de
kwaliteit der illustraties in een schoolleesboek en dat is voorzeker een heugelijk feit,
voortspruitend uit de algemeene belangstelling ook voor de kleinere kunsten en de
gebruikskunst ten onzent. Terecht wijst de heer Wouters crop, dat het tot dusver te
zeer gewoonte was, de illustraties in een dergelijke uitgaaf niet, of met een kleurloos
welwillend phrazetje te bespreken. Het is zeker goed, dat de stem van overtuiging
en beraden voorkeur daar eens boven uit klinke!
Voor eenige jaren heeft C. Jetses, in de Ligthart- en Scheepstra-boekjes, het
genre geschapen, en al heeft hij zich sedert misschien wat te zeer herhaald en te
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veel routinewerk geleverd, wij moetim hem die eer laten. De heer Wouters wil het
wel graag, maar weet hierin niet gansch den rechten toon aan te slaan, dunkt me.
Jetses heeft in het kinderleesboek ingevoerd den smaak voer het huiselijke, intieme,
trouwhartige, heeft hel-
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pen bekijken en liefhebben wat gemeenzaam en misschien te alledaagsch en
gewend was. Dat hij niet boven die sfeer uitkomt, is de tekortkoming, van verdiensten
als de zijne bijna onafscheidelijk. Tjeerd Bottema heeft dit genre verruimd en
verlevendigd, terwijl Jan Sluyters er met zijn pittigen, maar ook wilden trant veraf
staat. Mevrouw Midderigh Bokhorst komt zeer zeker wat levendigheid en
persoonlijkheid van uiting betreft, na deze anderen, maar haar groote en soliede
kwaliteit: de deugdelijkheid van al hare prenten als grafisch geheel, moet hier in
aanmerking worden genomen.
Wat de heer Wouters, speciaal op het gebied van het leesboek wil, is dunkt mij,
zoo zeer logisch en billijk, dat het nauwelijks tegenspraak zal kunnen uitlokken. Hij
doet eigenlijk voortdurend en met een. ik zou bijna zeggen aanstekelijk vuur een
beroep op de conscientie der teekenaars. Geef slechts doordachts, echts,
authentieks. Denk u in het geval, dat ge moet geven, stel u terdege de personages
en het milieu voor en doe alles om de illusie volledig te maken. Verkoop het kind
geen knollen voor citroenen, ziehier de loyale en welkome boodschap, die de
schrijver brengt. Met hoeveel geestdrift pleit hij, dat men het kind iets in zich zuivers
en deugdelijks geve, met hoeveel ijver en zakelijkheid proeft hij détails. Hier is de
man aan het woord, die het kind kent en wil doen eerbiedigen, zullen wij hem zijn
enkel woord te veel niet schenken en zijn onschadelijke vooringenomenheden? Hij
is de van zijn onderwerp vervulde, die getuigen moet, en die gehoord zal worden.
C.V.

St. Lucas-tentoonstelling.
Wanneer men in een maandschrift als dit met een nabetrachting komt van een
tentoonstelling, dan zal zeker niet verlangd mogen worden die soort van volledigheid,
die de dagbladen geven. Men zal het den chroniqueur niet euvel mogen duiden als
hij zijn catalogus met aantcekeningen intusschen is kwijtgeraakt, en alleen eischen,
dat hij werkelijk toont een indruk te hebben behouden, waard nog nu te worden
afgedrukt.
Die indruk is in dit geval dat wij nu toch hier te lande, in het bijzonder te
Amsterdam, tot een moderne kunst gaan geraken, die een eigen geluid heeft. Zonder
de persoonlijkheden van elkaar afgezonderd te willen overschatten, voel ik van
enkelen hier tezamen een kracht uitgaan, die in zich zelf reeds een verheugend
verschijnsel is.
In de eerste plaats zien wij Jan Sluyters hier, in het grootste deel der door hem
geexposeerde werken als colorist van zulk een stouten verrukkings-élan, dat zelfs
wie het minst tot bewondering van zijn groot talent geneigd zijn, er door worden
overrompeld en overwonnen. Met name twee schilderijen dat van de vrouw met de
roode blouse, het andere van de vrouw in het geel tegen het gouden fond, zijn van
zulk een weelde in het licht der kleuren, van zulk een fijnheid in het kleurgehalte,
zoo zuiver van toon in de behandeling van het vleesch, en bovendien van een zoo
driest-karakteristieke teekening! Als ik zeg, driest-karakteristiek, bedoel ik niet een
brutaalheid, die fijne kwaliteiten uitsluit, en zelfs niet een satanisme als in dat
mannenportret, want hoe charmant is tevens de allure dezer schilderijen, hoe liefelijk
zelfs de pose van die ééne vrouw, hoe prachtig (immers zoowel vloeiend van peintuur
als geestig van contour) is die hangende hand. Dan is er het bloemstuk, welk een
glorie van licht en bloeiend leven. Het is volkomen waar dat deze schilder nog nu
en dan als voorheen, even los schijnt te laten wat hij bezat, en dat men dien terugval
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zelfs soms reeds in het zelfde werk kan constateeren, waar de greep het machtigst
scheen. Naast zulke brokkeligheden bij den peintre-de-race en de verslapping van
hand bij den magistraten teekenaar, zijn er nog altijd wat ik onbetamelijke uitingen
van overmoed of smakelooze grappen zou willen noemen. De
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opzettelijke misteekening van een heup of schouder, de plaatsing van een rauwe
begrenzing waar uitvloeiing en opslorping van kleuren scheen te moeten volgen,
ziehier de zeer onartistieke vorm van blague bij dezen artiest; ze was vroeger in
nog veel storender mate in zijn werk aanwezig. Ja, ik herinner mij geheele werken
van hem, landschappen vooral, die schier geheel en al manifestaties schenen van
een roekelooze en onbeschaafde zucht tot het tentoonspreiden van uiterlijkheden.
Het was zeg ik, een onartistieke vorm van opzichtigheid, een bluffen met techniek.
De handigheid van dezen kunstenaar won het dan van zijn ernst, en het is niet dat
hij, als de grootsten hebben gedaan, overnam en navolgde, wat ik steeds laakte en
laken zal, maar dat hij het zonder overtuiging deed, uit een onbezonken aandrift,
en als een spel. Maar het voegt ons, in deze tijden, waarin de kunst, evenals de
cultuur wier kind zij is, kwakkelt, de gezonde kracht te eeren, zelfs een brute kracht,
zelfs een stomme kracht. Al wat iets is, uit zich zelf, uit een sterke en willende
persoonlijkheid komt. En het wil mij voorkomen alsof het de artistieke persoonlijkheid
van Sluyters allerminst aan intelligentie ontbreekt, de intelligentie, die om dit succes
voort te zetten, zeker noodig is.
Iets anders is - en daar is kort geleden op gewezen van een zijde, die juist in
erkenning van de modernen allen is voorgegaan - dat het streven der jongeren van
thans niet wijst naar verinniging en naar verdieping. Het gaat er ten slotte niet om,
of men licht of bruin schildert en of men thans de schaduwen blauw maakt om ze
op te doen lossen in een lichtdragend geheel, het gaat er zelfs niet om of men het
van zelf minder mogelijkheden aan nuance overlatende lichte palet toch nog
betrekkelijk rijk kan doen zijn; dit alles zijn in het groot beschouwd, dingen van luttel
waarde. De strijd gaat om het herwinnen van de vreugde, den durf, om zich zelf te
zijn. Wat het resultaat, dat men wil, ook moge zijn, men moet de middelen die er
toe leiden, van ganscher harte willen, men moet ze lief hebben. Ten slotte heeft de
kunst, zoo min als de wetenschap een eigenlijk doel, en toch ziet men nu reeds, en
zal men nog meer zien, hoe het juist het uiterlijke resultaat het effect is, dat menigeen
meent te moeten navolgen. Vandaar die toch zoo kinderachtige theorie, dat men
licht moet schilderen om nu mee te tellen. Neen, maar men moet schilderen! En
omdat de vreugde van elk métier gaat tanen, zoo ras dit métier geen ontdekkingen,
verrassingen en verrukkende triomfen meer oplevert, daarom is het noodig en goed,
dat er telkens nieuwe wegen geopend worden. Vandaar dat het voorbeeld, dat de
overwinningen van iemand als Jan Sluyters gunstig kunnen werken op velen, het
is alsof er een deur of een raam wordt opengezet en men hoort, ziet, ruikt, voelt dat
er andere sferen zijn dan die van het eigen atelier en andere problemen dan dat
waarover men zich nu juist het hoofd breekt.
Doch dat al dit zoeken en proefnemen gericht moet zijn op wat eigenlijk toch maar
de buitenkant van de kunst blijft, het is niet zonder spijt en nijpend verlangen, dat
wij het aanzien. Er kan wel een blijvend genot zijn om wat uit een korte en hevige
emotie aan schoonheidsuiting ontstond, maar zullen wij het herzien, indrinken,
liefhebben, met iets van vereering, dit moderne werk zooals wij oude dingen
liefhebben; zullen ze ooit als bezield schijnen gelijk somtijds simpele en wellicht
nauwelijks geniale scheppingen van geduld, toewijding en vrome zorg? Wat uit
oppervlakkige ontroeringen ontstond, zal niet rijk kunnen zijn aan dingen, die
innerlijke ontroeringen wekken, en ziehier de fataliteit uitgezegd, die rust op al wat
aan gemoedsbeschaving en stille overtuiging geen deel heeft. Misschien is het wel
daarom, dat ik voor mij liever den schijn van kunst-onverstand en achterlijkheid op
mij laat, dan de schitterende scherven, die men ons thans reikt, voor edelgesteenten
van het zuiverst water te aan-
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vaarden. En als ik vóór den zegewagen van de Caesars van dezen tijd mij dan moet
laten spannen, dan zal ik toch tevens mijn gelaat van hen kunnen afkeeren en zullen
mijn oogen nog naar iets anders uitzien.
* **
Over de rest van deze tentoonstelling zal ik kort zijn. Beter dan in iemand wellicht
is thans in Van der Hem aan te toonen dat een kunstenaar meer moet doen dan
zijn aangeboren gaven voor de enkel uiterlijke zijde van een vak te cultiveeren.
Hoewel wij Gestel bijvoorbeeld, al zoekend, nog telkens zoo zien mistasten, voelen
wij in dezen schilder toch de dieper liggende roerselen werken achter grilligheden,
en opzichtigheden van doen, en begrijpen, dat hij althans nog steeds iets doormaakt.
Terwijl de zelfgenoegzaamheid in de teekeningen van Van der Hem dien menschen
gelijk schijnt te geven, die hem te weinig boven zijn triviale onderwerpen verheven
achten. Monnickendam rehabiliteert zich hier weer eenigszins, voor mij, na zijn
bekroond Artischilderij, dat van teekening waarlijk al te zwak, en van kleur te
bombasterig was: dit Jordaens-achtige stuk is zeer knap en heeft charme. Een knap
jong schilder is Huydekooper met zijn mooie studies en eigenaardigverdienstelijke
ofschoon wrange en niet doorgevoerd-ernstige groote compositie. Van Wijngaard,
Van Blaaderen, Van Raalte, Reus, Polones zijn allen schilders die een of meer
schilderijen gaven, waar zij geheel uit kwamen, en daarbij zou men Mej. Surie,
Mevrouw Schaap-van der Pek kunnen opnoemen. Terwijl Hart Nibbrig in een grijzen
toonaard, verschillend van die, waarmee wij hem te zeer vereenzelvigen, één zeer
compleet, en een ander, niet gansch geslaagd figuurstuk geeft.
Moet ik nu echter mijzelf met de vraag aankomen, wat er op deze geheele, aan
knap werk inderdaad exceptionneel rijke tentoonstelling was, waarin, nog zoo
bescheiden! iets van het bezonkener, voller, gemoedelijker leven ligt, dan denk ik
aan heelenkele dingen: brokken in de eigenlijk mislukte stillevens van Spoor, het
liggend kindje van Mej. Gori, een weinig opvallend landschapje van Henk Meyer,
een even bescheiden landschapje van B. Ferwerda, het groote, zoo ongunstig
gehangen figuurstuk van Lugt, en misschien ook de liggende hond van K. van
Leeuwen.
Deze schilderijen noem ik, ofschoon ik niet even zeker van allen ben. Het werk
van Van Leeuwen b.v. is er een van waakzaamheid en geduld, van piëteit ook, maar
deze zaken kunnen in zulk een omgeving iets om zich verspreiden, dat eigenlijk
ternauwernood in hen zelf is. Wij zullen hebben af te wachten of de verruiming van
het kunstleven iets anders dan een indrukwekkende verwildering zal blijken.
C.V.

Het nieuwe museum voor Frans Hals' schilderstukken.
Tot een van de meest belangrijke gebeurtenissen der verloopen maanden, die wij
als kroniekschrijver dan ook niet mogen verzuimen te boekstaven, behoort wel de
officieele opening van het Frans Hals'-museum te Haarlem. Veel geschrijf en gepraat
is er noodig geweest voor en aleer men besloten had de schilderijen beter te
huisvesten, niet minder overwegingen bracht de kwestie: óf een afzonderlijk museum,
óf het inrichten van het voormalig oude-mannenhuis, terwijl ten slotte nog een
beheerder der kunstschatten benoemd moest worden. Maar eindelijk zijn al deze
puzzles, zij het dan misschien ook niet tot algemeene tevredenheid, opgelost, en
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heeft onze eerste minister met een allermerkwaardigste toespraak het nieuwe
museum geopend.
Deze openingsrede, zij is van verschillende zijden nog al gehekeld en zeker wel
eenigszins terecht, hoewel ik er toch niet meer dan een zeer groote ondoordachtheid
van Z.E. in zou willen zien, juist daar ter

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

79
plaatse mede te deelen dat hij nog nooit de ‘Halsen’ op het Stadhuis gezien had.
Men kan wel zeggen dat in zijne kwaliteit hij die schilderijen, waar zóóveel over
gesproken en geschreven is, vóór zij het Stadhuis verlieten, had behooren te zien;
maar zou bij ze dan toch niet gezien hebben als curiositeiten, tegelijk met de galg,
de pijnbank, de brandijzers? En niet om der schoonheidswille - en daarom toch
alleen... wij hopen het ten minste... is er zoo om gevochten.
Maar laat ons nu eens verder kijken naar al de menschen die geen minister zijn,
geen museum officieel behoeven te openen, hoe weinigen - schilders en
vreemdelingen, die de ‘bezienswaardigheden’ afdraven, uitgezonderd - zullen de
Halsen op 't Stadhuisgezien hebben en zullen ze nu gaan zien in hun nieuwe
omgeving. Zeker in de eerste maanden zullen er, uit ‘nieuwsgierigheid’, uit
‘belangstelling’ voor de inrichting van het gebouw, meerderen naar het Heilig-land
trekken, maar ik twijfel er niet aan of die trek zal weldra minder worden en het bezoek
zich bepalen tot den betrekkelijk kleinen kring van vakmenschen. Het is immers
zoo'n bekend verschijnsel, dat er tegenwoordig wel tijd te vinden is voor
voetbalwedstrijden, bioscopen, Lunaparken, maar niet voor kunstgenieten, tenzij
dit den menschen al zeer gemakkelijk gemaakt wordt.
Z.E.'s ondoordachte uiting beschouw ik dan ook als niet veel anders dan de, zij
het ook onuitgesproken, biecht van zeer velen; want eerlijk gezegd hoe weinig
menschen besteden hun vrijen middag eraan om eens het Rijks-Museum, het
Stedelijk Museum, Fodor enz. enz. te bezoeken. Deels vindt dit zijn oorzaak daarin
dat men allicht geneigd is te denken: die Museums blijven toch, dus kan ik er heen
gaan wanneer het mij schikt, en de tijdelijke tentoonstellingen van schilderkundige
vereenigingen genieten daarom dan wel eens de voorkeur, maar anderdeels zit de
oorzaak dieper en moeten wij die werkelijk zoeken in de zeer geringe plaats die de
kunst in menig menschenleven inneemt. Hoe hierin verandering te brengen? Het
is een vraag, niet licht op te lossen, en die reeds op verschillende wijzen beantwoord
werd.
Ongetwijfeld is het gemakkelijk-toegangverschaffen tot kunstverzamelingen één
weg om dit doel te bereiken. Het houden van lezingen, kleine tentoonstellingen,
uitgeven van geschriften, kortom het populariseeren van kunst een andere. Maar
deugdelijker lijkt het mij, de jeugd reeds min of meer vertrouwd te maken met de
geschiedenis der kunst, met de namen der meest belangrijke kunstenaars, zoodat
ze komende in een museum, de schilderijen reeds min of meer als bekenden
begroeten.
Laat ons echter terugkeeren tot Frans Hals, en zelfs 's Ministers Seitenhiebe over
de moderne kunst, in tegenstelling tot die der oude meesters, laten voor wat zij zijn,
en ook ‘De Halsen’ in hun nieuwe omgeving, als oude bekenden begroeten. Dit
nieuwe museum heeft m.i. in de eerste plaats al d i t voor, dat het zoo min mogelijk
een.... museum is, m.a.w. dat het de hinderlijke eigenschappen van een museum
met vele groote zalen, die vol hangen met schilderijen in goudenlijsten, hetgeen
verwarrend en onrustig werkt, mist. In de kleine vertrekken hangen hier de
schilderijen zooals zij min of meer in een gewoon huis zouden hangen, en dan juist
genoeg om niet storend op elkaar te werken. Daarbij is de aanleg der vertrekken
rondom de binnenplaats gemakkelijk en overzichtelijk, voeg hier ten slotte bij de
intimiteit die dit oude huizencomplex geeft, en waardoor een milieu is gemaakt waar
juist d e z e schilderijen volkomen in passen,.
Als museum en juist als museum voor d e z e schilderijen lijkt mij dit herbouwde
oude mannenhuis al bijzonder geëigend.
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Twee uitgaven zijn er ter gelegenheid van de opening van dit nieuwe museum
verschenen, één van de hand van den nieuw benoemden directeur, de heer G.D.
Gra-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

80
*)

†)

tama en een ander van den bekenden schrijver Jeronimo de Vries .
Beide boekjes, die er, de een zoowel als de ander, goed verzorgd uitzien, vullen
elkaar eigenaardig aan, al was natuurlijk niet te vermijden dat zij, een zelfde
onderwerp behandelende, ook voornamelijk waar het feiten betreft dezelfde
mededeelingen doen. Het zijn geen wetenschappelijke betoogen, maar meer
handboekjes voor de bezoekers, die er naast goede reproducties een korte
karakteristiek van Frans Hals en zijn kunst, en een kleine beschrijving van het
museum in vinden.
De heer Gratama, wiens boekje vele goede lichtdrukken bevat, niet alleen naar
schilderijen van Frans Hals, maar ook naar die der andere meesters welke in het
museum vertegenwoordigd zijn, begint met de voorhistorie en de historie van het
museum zelf.
Hij vertelt van de vroegere bestemming en inrichting en op welke wijze, door
samenvoeging van verschillende huisjes, één geheel tot stand kon komen, een
complex van in elkaar loopende zalen, rond om een, in Le Nôtre-stijl, aangelegden
binnenplaatstuin.
Na deze historische inleiding komt hij tot de aan zijn zorg toevertrouwde schatten
en spreekt zoowel over het werk van den geniaalsten rasschilder die ooit in Holland
voor den ezel stond, als over dat van diens voorgangers en tijdgenooten.
Want het zijn niet alleen de Halsen die wij hier aantreffen, ook Jan Steen, Adriaen
Brouwer, Ten Borch, Berckheyde, de Bray, Heemskerck, e.a. zijn hier aanwezig.
En juist hierdoor komen de kwaliteiten van Hals nog beter tot hun recht en zien wij
tegelijkertijd den invloed van den een op den ander.
Het boekje van den heer Gratama bedoelt feitelijk niet meer te geven dan een
rondgang door het museum; maar met de kleine notities hier en daar, met de goede
reproducties, heeft het een aantrekkelijkheid gekregen, die meer is dan men van
‘een gidsje’ gewoonlijk verwacht.
Het andere boekje van den heer Jer. de Vries vertelt ons iets meer van Hals' leven
en werken, het geeft meer een toelichting tot zijn schilderijen en als zoodanig vult
het 't eerste dan ook aan.
Zonder zich in kunstwetenschappelijke, noch in artistieke problemen te verdiepen
deelt de schrijver op de hem eigene wijze verschillende wetenswaardigheden mede,
die voor den gewonen bezoeker en voor den vreemdeling, (het boekje is ook in het
Engelsch verschenen) zeker van belang zullen zijn.
In driekleurendruk zijn hier reproducties van de voornaamste schilderijen aan den
tekst toegevoegd. Of men nu met dit procedé de kleur van Frans Hals wel
genoegzaam heeft kunnen benaderen, willen wij maar in 't midden laten. In theorie
moet men door blauw, geel en rood, soms met toevoeging van zwart, alle nuances
kunnen weergeven, maar een prakticus bemerkt maar al te dikwijls dat niet ieder
schilderij zich tot zulk een z.g. reproductie leent.
Doch het publiek krijgt in ieder geval een idée van de kleur, misschien dat het
dan ook zelf de Halsen eens gaat zien, en eens kijken of het lijkt.
R.W.P. JR.

*)
†)

Het Frans Hals Museum der gemeente Haarlem. Haarlem de Erven F. Bohn.
De Kunst van Frans Hals door Jer. de Vries. Haarlem H.D. Tjeenk Willink Zoon 1913.
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‘HET KLEINE BOERINNETJE’, NAAR EEN AQUAREL VAN MAURICE BOOTET DE MONVEL.
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Maurice Boutet de Monvel 1850-1913.
Door Cornelis Veth.
Wél een aparte plaats neemt de fijne en belangrijke illustrator, die ons dit jaar ontviel,
tegenover de groote Fransche teekenaars in, die zijn tijdgenooten waren. Men kan
niet zeggen, dat hij iets met hen gemeen heelt. Indien men aanneemt dat Willette,
Chèret, Forain, Lantrec, Carars d'Ache, Steinlen den geest en de visie des tijds en
des lands openbaarden, zoo kan men niet anders meenen dan dat hij buiten den
tijdgeest leefde en werkte. Hem onder de gewone, min of meer begaafde, min of
meer smaakvolle illustratoren van de periode: Job, Robida, Vimar rangschikken,
het gaat toch waarlijk evenmin aan, want aan heel zijn oeuvre is alles vreemd, wat
de kunst neertrekt tot een manifestatie van handigheid en aanpassingsvermogen
alleen. Was hij dan de verwante en de opvolger van oudere illustratoren, een
Johannot, een Doré, of aardde hij meer naar de achttiende eenwsche graveurs en
schilders, meesters der aan de illustratie vermaagschapte kleinkunst? Niet in het
minst. Hij schijnt van aanleg eer classiek, een classicus van de boekillustratie, en
om in de Fransche kunsthistorie iets, gelijkend op zijn geaardheid van decorateur
of illustrator te ontmoeten, zal men beter terug kunnen gaan naar de

MAURICE BOUTET DE MONVEL.

middeleenwsche manuscript-verluchters, dan rondblikken in zijn tijd en die zijner
voorgangers. Misschien stond hij in vele, van Puvis de Chavannes niet eenmaal
zoo ver af, al was zijn aanleg zeker veel meer op het kleine en behagelijke, op het
geestige dan op het geestelijke gericht. Zijn conservatisme en catholicisme, hoewel
ze zich nimmer verloochenen, zijn echter zeker niet de sterkste drijfkrachten geweest
in den illustrator van Jeanne d'Arc, wiens meerdere in bereiken en zuiverheid
voorzeker de illustrator van Lafontaine, van de Chansons, en zelfs van Anatole
France's kinderboeken was. Eenig apostelschapschijnt inderdaad wel tamelijk
onvereenigbaar met het schalksche, ondeugende, droog-comische, de gaminerie
zelfs van zijn wezen, maar in alle geval was een stijlvolle voordracht, een zekere
kalme gave rythme en een immer voelbare placiditeit van geest hiermee niet in
strijd. Mist dus zijn stijl, waar hij streeft naar het verhevene, het sereene, eigenlijk
al te zeer de grootsche naieveteit, de alleen-indrukwekkende vanzelfsprekendheid,
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heeft ze te veel weeks, te veel nervositeit, te veel bloot-intellectueels; - daar waar
hij de nederiger liefelijkheid, de meer innemende gratie, de meer gemeenzame
dartelheid betracht, welke toch niet
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ILLUSTRATIE UIT: QUAND J'ÉTAIS PETIT, VAN LUCIEN BIART.

minder oprechte uitingen van vroomheid en overgave kunnen zijn, is deze zijn stijl,
dien wij, met een bescheidener woord, smaak zouden mogen noemen, het nooit
falend compas, waarop zijn fijnzinnige kunst vaart. Tegenover het impressionisme
en de dramatiek van zijn tijd schijnt hij een sfeer van rust en stemmigheid te
vertegenwoordigen, hij gansch alleen, een sfeer, die niet zonder teederheid en
stellig niet zonder schoonheid is. Wanneer men over een zoo superieur kunstenaar
spreekt, wiens beste werk men zoo lief heeft, doet het altijd leed, zich te moeten
bekennen dat men hem toch eigenlijk niet het meest bewonderen kan in datgene,
waarin hij zich wellicht het schoonst dacht te uiten. Het feit dat een zoo talentvol en
welslagend illustrator van het gracelijkkinderlijke, het oubollig-speelsche en op zijn
diepst het lachend-teedere zich tot het teekenen en schilderen zette van
monumentaal en episch werk ter verbeelding van het leven der Fransche nationale
heldin, Jeanne d'Arc, en dat van den meester der wereldverzaking, den heiligen
Franciscus van Assisi - dit alleen reeds doet vermoeden dat hij de illusie heeft hier
iets hoogers van zich zelf uit te spreken dan hij elders reeds deed. Als velen die in
het kleine groot kunnen zijn, heeft de ambitie, of wellicht ook zeker soort van roeping
dezen suaven en geestigen kunstenaar opgewekt tot reiken naar wat hem
verhevener, ernstiger voorkwam; als die velen heeft hij gefaald. Het zal wel nauwelijks
door iemand betwist worden, dat Boutet de Monvel, de schilder der liefelijke
kinderportretten, de teekenaar van die prachtige dieren in La Fontaine, van die
bevallige en snaaksche charades in de Chansons, van de gemoedelijk-glundere
dorpsscenetjes en kinderkamer-tafereelen in de boekjes van Anatole France, dat
de nuchtere illustrator van Lucien Biart's ‘Quand j'étais petit’, dat zelfs de wat matte
en melancholische verluchter van Fernand Fabre's Xavière, een belangwekkender,
een karaktervoller en krachtiger mensch schijnt dan hij die Jeanne d'Arc en Francisais
van Assisi een grafisch monument trachtte te stichten.
Hoe zou het ook anders mogelijk wezen? Ik zeide reeds dat zijn geest niet die
van een apostel was. Het is denkbaar dat de apostel humor kan bezitten, maar
ironie zal hem toch wel ten eenenmale vreemd zijn. De geaardheid van den
teekenaar Boutet de Monvel nu, als in den modernen tijd die van vele zachte en
geduldige lieden, was als doortrokken van een nauw merkbare ironie, en het was
wellicht daardoor dat zijn illustraties, die van den reactionnair en katholiek, zich
zoowel voegden bij die enkele zoo stil ironische kinderwerkjes van den vrijdenker
en republikein Anatole France. Zoo min als een intellectueel en geciviliseerd
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ILLUSTRATIE UIT: NOS ENFANTS, VAN ANATOLE FRANCE.

anarchist eigenlijk iets in zich behoeft te hebben van zijn geestverwant den
bommenwerper en koningsmoordenaar, zoo min heeft elk geloovige het vermogen
om de dingen als zoo buiten proportie groot, zoo vrij van zwakheden en dwaasheden,
en vooral als zoo alleen en supreem-belangrijk te zien, dat hij ze van ganscher
harte, overtuigend, en zonder zelfs aan een bijgedachte plaats te geven,
verheerlijken, canoniseeren kan. Zou het wel in iemand, die het ons vooral bekende
werk van de Monvel beschouwde en er de charme en oorspronkelijkheid van
gevoelde, zou het wel ooit in zoo iemand zijn opgekomen, te opperen, dat deze
kunstenaar zich met het heroïsche, met het wijdsche, met den straffen ernst meten
moest, en zich hullen in den profetenmantel? Maar er is wel schier geen onder zijn
groote tijdgenooten, geen romanticus, geen impressionist zelfs, wien men niet eerder
voor zulk een taak berekend had geacht. Hij had er als het ware het geluid niet voor,
de draagkracht van zijn stem reikte er niet toe, en zijn gebaar had niets van de
noodige breedheid.
Zelfs zijn overigens zoo feilloos begrip van evenwicht en rythme begaf hem dan.
Dat decoratief begrip komt oneindig beter tot klare uiting, daar waar de opzet eigenlijk
erg bescheiden, gereserveerd, ja betrekkelijk arm was, door zijn altijd aangenaam
aandoende verdeeling van een pagina-vlak, zijn systhematische en toch niet gezocht
groepeeren der figuren, en door zijn prachtige vondsten van verciering. Zonder
eigenlijk ornament te maken, weet hij planten, bloemen, vluchten vogeltjes op een
ongedwongen wijs zoo te schikken, dat ze een volstrekt levende (als bloeiende en
bewegende) en dus in den edelsten zin naturalistische, dochtevens zich in het
evenwicht prachtig voegende vulling uitmaken. Zoo is bij deze fijne omlijstingen en
repoussoirs de plant of het dier nooit tot een om zich zelf niet meer gerespecteerd
en bemind motief teruggebracht, maar heeft de vogel zijn licht en veerkrachtig corps
en het bijzonder karakter van zijn vlucht behouden, en is aan de eigenheden van
plant en bloem, de houding en den stand van den stengel, de wijze waarop blad en
bloem daaraan ontstijgen, en aan hun materie met zijn soepelheid of broosheid alle
recht gedaan. Ziehier een volkomen instinktmatige, uit puur talent ontsproten
ornamentleer toegepast, waarin het lustig opschietend bloeien, het teer zich voegen,
het rijzig pronken der flora zich gestadig laat
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voelen, al is het geheel geworden tot eene afsluiting van een pagina of de omranding
van een figurenreeks. Bij zijn bijna vrouwelijk behagen in het aankleeden der
menschenfiguren, kinderen vooral, ziet men hem de (altijd authentieke en aan het
type of karakter beantwoordende) stoffen evenzeer met gelukkige hand bezigen als
vlakvulling, de doeken zijner boerinnetjes, de jakken en rokken met moesjes en
ruiten, de gebloemde kleeren der rococo-figuren, alles deed dienst, niet alleen als
verfraaiing en als grappige benadering der werkelijkheid, maar als waardevolle
factor in het decoratief geheel.
Alleen reeds daarom zou men de Monvel, ondanks zijn geïsoleerde positie in zijn
tijd en land, niet als kind der traditie alléén mogen zien, en zou men zelfs geneigd
zijn hem een modern kunstenaar te noemen. Maar er is nog een zuiverder
beweegreden om hem niet te tellen bij de poëten, wier leuze is ‘sur des pensers
nouveaux faisons des vers antiques’. Zijn trant of voordracht hoewel geheel en al
verschillend van die zijner teekenaars-tijdgenooten, was instinctmatig en bijna zijns
ondanks.... speelsch, als nooit zoo heel hevig gemeend. Bij alle uiterste verzorgdheid,
in weerwil van het

ILLUSTRATIE UIT: XAVIÈRE VAN FERDINAND FABRE.

zeer conscientieuze, blijft er altijd iets aan zijn uitingen van een luchtig en kiesch
flaneeren om het onderwerp heen. Deze eigenschap is zeker allerminst classiek of
zelfs traditioneel van aard, maar zij is het, waarin hij zich het duidelijkst en het meest
onafgebroken Franschman toont, of als men liever wil, hoewel hij dat van geboorte
niet was, Parijzenaar. Maurice Boutet de Monvel was de zoon van een geleerde,
die een deftig, ietwat stijf burger uit het tijdvak van Louis Philippe moet zijn geweest,
doch voor zijn negen kinderen een teeder, en om zoo te zeggen populair vader.
Zelf trouwde de jonge kunstenaar vroegen was âl gezinshoofd op een tijd dat anderen
nog leven en trekken als student en bohème of beide. Zijn eerste schilderijen waren
vol van den invloed van zijn meesters Cabanel en Duran, waarbij dan nog die van
de Spanjaarden Zurbaranen Ribera kwam. Zooals eigenlijk bijna ieder in dien tijd
schilderde hij in bruinen toonaard, zijn composities zouden tumultueus, pathetisch
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en zelfs declamatorisch zijn geweest. Landschappen van vroeger datum roemt men
echter als exquis, even nauwgezet als liefdevol in observatie en makelij. De reis
naar Algiers - toen-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

85

ILLUSTRATIE UIT: LA CIVILITÉ PUÉRILE 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.
tertijd onvermijdelijk voor den Franschen schilder - in 1876, leidde tot een oplichten
van de kleur, een proces, dat bij hem reeds voltrokken was, voor het zich algemeen
deed opmerken. Curieus is, dat Edouard Détaille, de knappe soldatenschilder, bij
het oprichten van de Société des Aquarellistes, aan de Monvel dacht, en hem
uitnoodigde om toe te treden, hoewel de laatste nog nimmer een aquarel had laten
zien. De dunnere, doorzichtigere materie was dan ook stellig voor zijn ganschen
aard en trant wel zoo passend.
In 1878 richtte de uitgever Delagrave het tijdschriftje St. Nicholas op, en vroeg
Boutet de Monvel om ervoor te teekenen, dat was het debuut van den portrettist
van kinderen, als illustrator voor kinderen. Wij hebben reeds gezien dat hij uit een
groot gezin kwam, en spoedig zelf kinderen om zich had. Dat hij er van hield, bewijst
zijn gansche werk. Hij placht buiten boerekinderen te bestudeeren en met de hem
eigen zorgvuldigheid en uitvoerigheid te teekenen, ook zijn eigen kleinen dienden
hem te uit en ter na als model. Zijn kinderportretten zijn vaak zeer wel geslaagde,
een enkel maal wel wat gewilde pogingen om vooral het als broze en
nauw-uitgesprokene der vormen weer te geven, en het wankele en onvaste van
den stand; in dat opzicht is er wel eens te veel pose, ook voert zijn smaak voor de
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gratie en het lichtelijk coquette hem wel eens tot een wat mondain spel met
uiterlijkheden. Toch is er in de behandeling van het sujet, de keuze en schikking
der entourage en de houding van het geheel vaak een uiterst delicate charme. Hij
heeft die groote eigenschap van alles, details en bijwerk incluis, met dezelfde
belangstelling aan te zien, terwijl men toch van zijn teekenmanier nimmer zeggen
kan dat ze preciezerig brokwerk geeft. Zooals hij kindervingers, of een neusje, of
een kousje over een been aanduidt is het alles gezien en begrepen ten eerste, en
dan gefluisterd, en die zachte, onnadrukkelijke volledigheid wordt nimmer de
vervelende uitvoerigheid die u de dingen onder den neus duwt omdat ze het detail
overschat.
Te Parijs had hij al spoedig succes. Zijn mooie kinderportretten vertoonen, in de
delicate en zachte vormduiding en de teere, stille kleurschakeering, die zelfde nobele
kwaliteiten, die men in den illustrator van Anatole France's zachtzinnig-wijsgeerige
kinderboekjes het liefst mocht hebben.
Als een beminnelijk en trouwhartig mensch beschrijft men hem, fijngevoelig, hecht
in zijn vriendschap, gedistingeerd van aanzien en van innerlijk. Van zijn gevoelige
portretten van kleine kinderen zijn de meeste naar Amerika gegaan. Voor senator
Clark te New-York maakte hij groote paneelen met voorstellingen uit Jeanne d'Arc's
leven. Zijn laatste bezoek aan New-York was in 1900. Bij zijn dood het hij groote
muurschilderingen, ook al dit nationale en katholieke lievelingsonderwerp
behandelend, onvoltooid achter, die voor de kerk van Dom Remy

CENDRILLON, ILLUSTRATIE UIT: VIEILLES CHANSONS ET RONDES.

bestemd waren. Te Parijs had hij den laatsten tijd geen atelier meer, maar werkte
er 's winters in zijn salon, dat geheel en al in zijn rustigen en verfijnden geest was
ingericht. Zijn groot schilderij, ‘Le Peuple roi’ werd als anti-republikeinsch van
strekking door de politie van een tentoonstelling verwijderd.
Onder zijn laatste werken waren de aquarellen van het leven van Franciscus van
Assisi, die in het Amerikaansche uitgaafje, waar ze voor bestemd waren, op 1/4
werden gereproduceerd en er maar slecht in schijnen te zijn weergegeven. (‘Every
body's St. Francis). Hij bracht, voor hij er aan begon, maanden in Assisi door, om
zich op de hoogte te stellen van alles wat den heilige betrof.
Na een ziekbed van eenige weken is Maurice Boutet de Monvel, die reeds sedert
zijn tweede verblijf te New-York, in 1910 lijdende was, heengegaan. Te Nemours,
waarhij 's zomers woonde, werd de kunstenaar den 2en Maart 1.l. begraven. Hij liet
een weduwe na en twee zoons, waarvan de oudste een verdienstelijk historieschrijver
is, de andere de beleende kleur-etser Bernard Boutet de Monvel, die als kunstenaar
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iets van de precieuze werkmanschap zijns vaders erfde, maar, naar het mij voorkomt,
niet veel van diens meer innerlijke kwaliteiten.
Dat Boutet de Monvel's oorspronkelijke en vrije zin voor effectvolle en evenwichtige
bladvulling meer een natuurlijke gave was, waar hij zich nauw rekenschap van gaf,
dan een beredeneerd voldoen aan weloverwogen eischen zooals wij die thans meer
en
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meer aan al wat een typografisch werk begeleidt, stellen, komt mij zeer waarschijnlijk
voor. Hoe zou hij anders, op soms bijna vergefelijke, want vermakelijke wijze
zondigen tegen sommige zeer elementaire begrippen van goede pagina-verdeeling
en verciering, zooals daar, waar hij niet het door den tekst vrijgelaten vak vult met
teekening en kleur, maar die tekst als het ware bovenop de plaat legt, en die dan
op zoo grillige wijze afsnijdt, dat het er uitziet, alsof ze toevallig bedekt werd. Ja,
met deze onverwachte en

KINDERSTUDIES.

niet van zelfsprekende begrenzing van zijn teekening schijnt hij wel eens te
coquetteeren, en hij heeft dan zeker niet bedacht, of wel het kon hem niet genoeg
schelen, dat daardoor zijn illustratie noch een zelfstandig beeld, noch een
ruimtevulling, maar iets van beiden, dus iets tweeslachtigs werd! Maar dit daar
gelaten, hoe levendig en toch tevens volkomen sluitend en als regelmatig weet hij
b.v. in de ‘Vieilles Chansons et Rondes’ en in de ‘Chansons de France’ allerlei
bijwerk te doen fladderen en huppelen en dartelen om het eigenlijke tafreel heen,
en is van bloeiende takjes, vogeltjes, vischjes, bloemetjes, bonbonzakjes en allerlei
zulke kleingoed een passende en pikante franje gemaakt aan het eigenlijke kleed
waarin hij zijn onderwerp hulde. Het is waar dat vooral deze zijn bekoorlijke manier
op die van Kate Greenaway gegrond was, maar hij heeft er toch wel iets eigens van
gemaakt ook, door het meer variabele en bewegelijke van zijn talent. Ik wil hier ook
even spreken van zijn begaafde en knappe leerlinge, Henriette Willebeek le Mair,
een Hollandsche die nog zeer jong is, en in het eerst bijna nog te schroomvallig te
werk ging toen zij deze zelfde boeiende en vruchtbare oplossing van het probleem
der illustratieve verciering op hare wijze toe ging passen. Mejuffrouw Willebeek le
Mair bezat, dunkt mij, uitteraard meer de genegenheid en de neiging tot
karakteriseeren der voorwerpen, en kleinere levende wezens dan het vermogen
om ze evenwichtig en in rustige verscheidenheid te groepeeren; toch wist zij, door
zich aan des meesters trant aan te passen, charmante bladzijden te componeeren.
Afge-
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zien daarvan wint zij allengs op de natuur, die haar in het eerst aan concreetheid
en kernachtigheid van verhoudingen wat al te ver vooruit was, en door die meerdere
houvast aan de observatie wordt haar werk steeds minder navolging en belooft
steeds meer persoonlijks - en Hollandsch. Toch is er reeds in haar van uitvoering
zoowel als van conceptie nog vrij zwakke - hoezeer ook in zijn gaven en smaakvollen
tooi verrassende - Premières Rondes et enfantines van Dalcroze, één kostelijke
prent, waarin de jonge kunstenares niet alleen door vinding en typeering zich zelf
overtrof, maar ook

LE JUGEMENT, ILLUSTRATIE UIT: LA VIE DE JEANNE D'ARC.

iets gansch oorspronkelijks gaf, iets dat boven navolging van de Monvel, ja in zeker
opzicht zelfs bijna boven de Monvel zelf uitging: L e m a r i a g e d u C o u c o u .
Doch laat ik tot de Monvel's eigen zoo straks genoemde kinderprenten terugkeeren.
Daar zijn er, die - behalve dat er de figuren op zich zelf allergeestigst en bekoorlijkst
zijn - prachtig décoratief doen. Bijvoorbeeld dat waar (Petits Chansons, enz.)
Polichinelle optreedt en men de rij kindertjes die het publiek uitmaken, van achter
ziet. Dan (Chansons de France) het blad tegenover den inhoudsopgaaf met de
comisch en gracelijk gegroepeerde kunstemakers en clowns. En voorts het prentje
met de twee oudgedienden die voor het Palais des Invalides op een bank zitten,
den toren op den achtergrond tusschen hen in, de twee rijen boomen, die even een
laan aanduiden, en het lommer dat als een bewijsje van een omlijsting (maar juist
genoeg) boven hen te zien komt. De kinderen zijn overal van een heel bijzondere
bevalligheid, maar ook niet zelden fijn getypeerd, en vooral het ondeugende, schalke,
ja schelmachtige weet hij niet slechts in hun gezichten, maar in hun gansche houding
en in hun geheele lichaam te loggen, waar het pas geeft. En dat is vaak het geval.
In veel van die liedjes is iets guitigs, zelfs iets lichtelijk plagerigs, en het is opmerkelijk,
hoe wel de zachtzinnige teekenaar het bengelachtige, of het kwaje-meidachtige
weet te doen spreken uit een grimas, een gebaar, en zoowaar reeds uit een rug
van een zijner aardige en aanvallige kinderen. Het prentje bij ‘La Pêche des Moules’
b.v. in de ‘Chansons de France’ vertoont drie visschersjongens die een meisje haar
mand willen afnemen, met vooruitgestoken grijnzende koppen, brutaal als de beul.
Maar vooral het grappige, deftigdwaze, quasi-tendenz-boek. ‘La Civilité
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puérile et honnête’ is vol van zulke moedwillige snaken, terwijl Lucien Biart's ‘Quand
j'étais petit’ er ook vele vertoont. De subtieler mengeling van driestheid en
verlegenheid, zoo kenschetsend voor veel kinderen, weet hij ook alleraardigst te
treffen. En dan toch ook weer juist het parmantige, het aanstellerige en
comedianterige dat zulk een onverwachte uiting van kinderfantasie kan zijn: ‘Nous
étions dix filles à marier’ - ‘Il était une barque’ - De dramatische houding, het
pathetische gebaar en de overdreven mimiek, die het repertoire vormen van een
kind dat een vertooning geeft, dat zijn de middelen, waarmee hij de sentimentaliteit

LE LOUP ET LE CHIEN, ILLUSTRATIE UIT: FABLES DE LA FONTAINE.

van het oude lied vertolkt. Doch in de beide kinderboeken van Anatole France zou,
als het ware geleid door de kalme en fijn-ironische, maar altijd gevoelige vertelmanier
die het proza van dezen schrijver ook hier eigen is, Boutet de Monvel een
gemoedelijkheid openbaren die vreemd is aan de gratievolle vroolijkheid in de
‘Chansons’. Daar is in ‘Nos Enfants’ reeds dat prachtige boerenmeiske Fanchon
dat in haar Grootjes veldje brood snijdt voor de vogels, en later in haar nachtgoed
uit haar raam kijkt: die prentjes zijn vol milde, stemmige innigheid. Iets daarvan is
ook in de meisjesschool met de stijve goedige onderwijzeres en de kinderen in haar
door den teekenaar met zooveel poëzie bekeken en uitgebeelde ruime en bonte
kleeren. En in dit kunstvol en begrijpend weergeven van den stijl, die in het boersche
ligt, is toch wel wat hoogers, verbeeld ik mij, dan in de zinnelijker en voozer steedsche
soepelheid en vlotheid, welke wij gratie noemen. In de tot chic geworden looze
lenigheid, de óvergemakkelijke aanpassing is zooveel kunst met wereldsche neiging
vooral in Frankrijk ten onder gegaan, het zijn sterke beenen inderdaad, die zulk een
weelde dragen. Er is nog één prentje in ‘Nos Enfants’, dat in bescheiden vorm een
wijdsch begrip van het pastorale vertoont; ik bedoel dat waar het kleine meisje in
den avond, met een feestelijk uitgeleide van vogels, naar huis toekeert. Zulke
teederheid in scherts, met iets van die edele nuance van scherts, die wij humor
noemen, vindt men ook hier en daar in de illustraties van het andere boek van
France, en ook nu, opmerkelijkerwijs, vooral in de landelijke tafereeltjes. Dat de
kleur, uit weinige gebroken tinten opgebouwd, naar het voorbeeld der Japansche
en Engelsche houtsneden hier zooveel tot de stemming afdoet, is wel heel zeker,
ze is ook in de andere boeken met grooten smaak gezocht, maar hier wel zeer mooi
en vol karakter. In de kleuren zijn de Monvel's illustraties, hoezeer hij van de
Japanners en van Greenaway en Caldecott
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het beginsel zal hebben geleerd, van meet al aan volstrekt Fransch geweest, en
hierin toont zich de kracht van het talent, dat veel kan overnemen, maar nooit wat
hem oneigenlijk is. Zooals het Engelsche landschap al dadelijk het palet van
Caldecott (om het zoo te noemen) beheerschte, zoo heeft dat van de Monvel in al
zijn kleurdrukken een eigen karakter, te gelijk harder en verfijnder.
Er is aan die kinderboeken nog een zeer karakteristieke bijzonderheid op te
merken, die bovendien de verwantschap met Kate Greenaway nog verder illustreert:
de groote menschen die optreden hebben iets kinderlijks. Voor een deel is dit toe
te schrijven aan de Monvel's gewoonte om de gelaatstrekken maar nauwelijks aan
te duiden, neus, mond en oogen staan er maar even, vagelijk in, en de scherpere,
vastere vouwen, plooien en rimpels die het gezicht van een volwassen mensch
expressie geven, ontbreken meestal geheel. Daardoor gelijken de menschen in de
kinderboeken vaak veel op kinderen met opgeplakte snorren en baarden of ouwelijke
kleeren, daarenboven geeft hij ze niet geheel de vereischte lengte. Dit nu heeft in
kinderboeken werkelijk eenigen zin, en het resultaat is dan ook vaak heel aardig.
Ook in Kate Greenaway's illustraties ziet men die methode toegepast, doch tevens
blijkt dat zij volwassen menschen eigenlijk met weinig overtuiging

DOCHTERTJE VAN ANATOLE FRANCE.

teekenen kan. Boutet de Monvel kan het natuurlijk wel, maar toch, hij kan ze dunkt
me niet met zooveel pittigheid typeeren. Het grootje in Nos Enfants, de priester in
Fabre's Xavière, het zijn zoowat de eenige groote menschen, die werkelijk plausibel
en levend zijn.
Natuurlijk is dit een van de dingen, die de prenten van Jeanne d'Arc zoo slap
maken; daarbij heeft de teekenaar zooveel werk gemaakt van de rijke en verwijfde
kleeren, dat het heroieke er eigenlijk al heel kaal afkomt. Voeg daaraan toe dat
Jeanne zelf bij hem is geworden tot een wezen dat meer op een zeer tengeren
jongen dan op een vrouw in manskleeren lijkt, dat de uitbeelding der massabeweging
hem door zijn hangen aan detail slecht afgaat, dat eindelijk de vollere drukkere
compositie bij hem even kleurloos en mat is als de eenvoudige mise en scène elders
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geestig en persoonlijk, en gij weet de redenen, waarom ik door zijn Jeanne d'Arc
niet genoeg getroffen ben om er veel van te verhalen. De als tot schilderijen met
pakkend clair-obscuur opgevoerde platen in Xavière van Ferdinand Fabre zijn
ongelijk, maar toonen wel de intelligentie en het conscientieuze van des teekenaars
aard, men kan sommige een kleinood van sentimentaliteit noemen, en toch zijn ze
daar niet mee veroordeeld. Zij zijn het hoogste wat zijn volkomen ernst vermocht,
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echter dan Jeanne d'Arc, iets weeks en zoets misschien, maar vol van een nederig
en oprecht godsdienstig gevoel.
Tot het mooiste van Bootet de Monvel's werk reken ik de fabels van Lafontaine.
Hier is de gaafheid van het kunnen waarlijk.... fabelachtig, dit is een subtiele en
precieuze kleinkunst, de mimiek van de dieren is allergeestigst: ze is een geteekende
dialoog vol gevatheden en pointes, en wil men die dieren zelf, hoe mooi, wat heel
propertjes en geciviliseerd vinden, dan bedenke men hoe dit zijn eigen aard was,
en dat de uitspraak, die ik in een der kinderverhalen van Anatole France vond, en
welke fijne spot met een gansche speciaal Flansche wereldaanschouwing lijkt, wel
op zijn kunst en haar schepselen van toepassing schijnt. ‘Oh, qu'ils doivent être
blancs et jolis les moutons de ces bergers là!’
Ongereptheid, uiterlijk en innerlijk vergoedt bij Boutet de Monvel's geestige en
gratievolle Muze het gemis van een geestdrift en geestkracht, die grooter werken
scheppen.

L'ARTISTE; ILLUSTRATIE UIT: ‘FILLES ET GARçONS’, DOOR ANATOLE FRANCE.
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Japansche kleurendrukken in het Rijks Ethnographisch Museum
te Leiden
door Dr. M.W. de Visser.
X.
Utagawa Kuniyoshi.
De tiende tentoonstelling (1 September-1 November 1913) zal een vervolg der
Utagawa school brengen.
K u n i y o s h i is welbekend bij alle verzamelaars en liefhebbers van Japansche
prenten. Was Kunisada een merkwaardige figuur onder de leerlingen van Toyokuni
I, Kuniyoshi is het niet minder. Ook wijzen de massa's prenten van zijn hand op een
even groote werkkracht. Zijn rusteloos en losbandig leven verhinderde hem blijkbaar
niet om veel te werken, en een periode van nijpende armoede verlamde hem evenmin
als de voorspoed van later. Een interessante studie van J u l i u s K u r t h , aan dezen
meester gewijd, doet hem recht wedervaren. Want even ongenadig als over Kunisada
hebben zij, die alleen dwepen met de oudere, fijnere prenten, den staf gebroken
over Kuniyoshi.

NR 28. KEIZERIN JITō BEZINGT HET LANDSCHAP. UIT DE REEKS DER HYAKUNIN ISSHU, DOOR
UTAGAWA KUNIYOSHI.

Deze meester, die zich meestal Ichiyūsai Kuniyoshi teekent, leefde te Yedo van
1797 tot 1861. Zijn eerste leermeester was Katsukawa Shunyei, zijn tweede Toyokuni
I. Doch ook H o k u s a i ' s kunst had een machtigen invloed op hem, ook waar het
navolging van Europeesche perspectief en schaduweering betrof. Een even groote
veelzijdigheid, is bij hem waar te nemen als bij Hokusai, want naast de vechtende
helden (zijn hoofdgebied) vindt men meesterlijk geteekende dierfiguren en
spookgestalten, vrouwen en tooneelspelers, terwijl ook zeer goede landschappen
door zijn penseel werden voortgebracht. Hoogst merkwaardig zijn ook zijn schetsen
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en portretten, waarbij de karikatuur een groote rol speelt. Zoo was hij van alle markten
thuis en werd reeds in 1830 als de eerste der toenmalige Ukiyoe-moesters gevierd.
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Van de talrijke door Kuniyoshi geïllustreerde werken bezit het museum er slechts
een paar, o.a. de E h o n T o y o t o m i k u n k ō k i of ‘Geïllustreerde Geschiedenis
van de groote daden van Toyotomi’, d.i. van den grooten Hideyoshi (1536-1598),
die geheel Japan onder zijn scepter wist te vereenigen. Hierin vond de schilder
gelegenheid, in zwartwit prenten aan zijn meest geliefkoosd onderwerp, den wilden
strijd der helden, zijn volle talent te wijden. Prachtig rennen en steigeren zijn rossen,
woest vliegen zijn krijgers op elkaar in en bestormen de trotsche kasteelen; maar
schoon ook zijn de landschappen, waarin zich die tooneelen afspelen.
Nr 1-6 geven vrouwen, in haar kleurige kleedij binnenskamers gezeten of in
winterdracht de kou trotseerend. De eerste behoort tot een reeks van zestien prenten,
waarin oude deftige Chineesche genii geparodieerd worden door in dezelfde houding
afgebeelde jonge dames. Nr 1a-d (in portef. XXVII) behooren tot dezelfde reeks.
Op nr 1 zien we als hoekornament een schilderij, een genius voorstellend, die
lachend een jongen draak uit een kom water ten hemel doet varen; als parodie
daarop zit als hoofdmotief der prent een jonge vrouw met een lakschaaltje
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38. OUD EN EENZAAM. UIT DE REEKS DER HYAKUNIN ISSHU, DOOK UTAGAWA KUNIYOSHI.

voor een scherm, waarop een groote draak den besneeuwden Fujiberg opkronkelt.
Op nr 1c zendt de genius Tekkai (Li Thieh-kwai) zijn ziel ten hemel, om daar met
den Keizer des Hemels overleg te plegen; de parodie erop is een jonge vrouw, wier
pijp Tekkai's staf verbeeldt, terwijl zijn ziel hier het schaduwbeeld is van een poppetje
op het papier der lamp, door een kleinen jongen bewogen. De kat, Kuniyoshi's
geliefkoosd dier, parodieert op nr 1b, aan eenvisch kluivend, een kleine rots, en op
nr 1d staat zij hevig te blazen, met hoogen rug en 't korte staartje, aan de Japansche
kat eigen, recht overeind, om als waardig pendant te dienen van den tijger op het
schilderij in den hoek. We worden bij deze reeks terstond aan Yeizan herinnerd, bij
wien we een dergelijke parodie vonden (VI, nr 67-71).
Nr 2 maakt deel uit van een reeks, getiteld ‘Overleveringen betreffende wijze
vrouwen en trouwe echtgenooten’, waarbij met de laatsten alleen vrouwen bedoeld
worden. Een lang verhaal bovenaan geeft telkens de daden der schoonen, op de
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prenten voorgesteld. We zien hier Tokiwa Gozen met hare drie zoontjes, van wien
zij den jongste, een zuigeling van eenige maanden, blijkbaar
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NR

32. LANDSCHAP BIJ KYōTO. UIT DE REEKS DEK HYAKUNIN ISSHU, DOOR UTAGAWA KUNIYOSHI.

geheel onder haar wijden mantel verbergt, terwijl de twee anderen er eveneens
door beschut worden tegen de winterkou. Toen in 1160 Minamoto Yoshitomo, wiens
bijvrouw zij was, in den strijd met de Taira's was gesneuveld, vluchtte zij met haar
zoontjes naar een dorp. Maar Taira Kiyomori liet daarop haar moeder gevangen
nemen, waarna zij terstond vrijwillig met hare kinderen naar Kyōto terugkeerde, om
bare moeder te redden. Kiyomori, door hare schoonheid bekoord, nam haar tot bijzit
en spaarde om harentwil haar zoons, die twintig jaar later den strijd tegen de Taira's
aanbonden en hen tenslotte in 1185 geheel versloegen. Zoo kwam Minamoto
Yoritomo, de oudste van het drietal, als Shōgun aan het bewind; de jongste, de niet
minder beroemde Yoshitsune, viel helaas als slachtoffer van zijn broeders
wantrouwen en afgunst. De trouwe moeder vlucht hier met haar kroost door de
sneeuw, terwijl de koude wind haar wijde kleed en mouwen opjaagt. Nr 2a-g (Port.
XXVII) behooren tot dezelfde serie. De Japansche geschiedenis weet vele vrouwen
aan te wijzen, die uitblonken in trouw, wijsheid, ouderliefde, kuischheid, of in literair
talent, ja zelfs in staatkunde en krijgstalenten.
Op nr 3. een rijzige jonge vrouw, volgt een fijn beeld van Kiichi Hōgen's bevallige
dochter, die uit liefde voor Ushiwaka, den jeugdigen Yoshitsune, in den dood ging.
Zij was hem van verre gevolgd, toen hij ten strijde toog om den dood zijns vaders
te wreken en de vijanden van zijn geslacht te vernietigen. Hem riep de plicht tot
strijden, haar wenkte de liefdesmart tot sterven, en de golfjes zongen boven haar
hoofd een laatste liefdelied. We zien haar staan in den wind, haar lantaren
beschuttend met haar mouw, alsof zij in het donker uitziet naar haar geliefde.
Nr 5 en 6 zijn surimono's, als gewoonlijk met goud en zilver doorweven. Zij maken
deel uit van de 108 helden van de F u z o k u o n n a S u i k o d e n . Zooals deze
oude
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Chineesche rooverroman uit

NR 33. OP WEG TER BALLINGSCHAP. UIT DE REEKS DER HYAKUNIN ISSHU, DOOR UTAGAWA
KUNIYOSHI.

de Yuendynastie (1206-1368) Bakin stof gaf tot een Japansch vrouwenverhaal, dat
door Toyokuni I werd geïllustreerd (vgl. VIII, p. 9), zoo nam ook Kuniyoshi dit
onderwerp gretig op. Nu eens gaf hij de helden van voorheen, dan weer, zooals
hier, de ‘Suikoden van vrouwen naar de mode’, zooals ze wandelden aan de
besneeuwde oevers van de Sumida te Yedo, of rustig thuis zaten te lezen en te
rooken.
Met nr 7-15 zien we ons weer in het Japansche theater verplaatst. De welbekende
acteursnamen staan weer vermeld bij de met groot talent geteekende, grimmige
gestalten. Welke verachter van Kuniyoshi's kunst zou bij het zien van een prachtige
figuur als nr 7 niet van meening veranderen? Zie hoe de lange vrouwegestalte in
elke zenuw trilt bij 't staren in den nacht, alsof zij den heengegane wil terugroepen.
Een zwarte hoofddoek omlijst haar bleek gelaat, en ook het zwart der obi steekt
prachtig af tegen het zachte groen van haar kleed. Op nr 8 zien we het wilde spel
der schimmen weer op het papier der schuifdeuren, en nr 9 vertoont een zegevierend
held, voor wien zelfs de spookkat huilend wegvlucht door de lucht. Nr 14 en 15,
twee drievoudige prenten, herinneren ons levendig aan Shunshō, wiens leerling
Shunyei Kuniyoshi's eerste leermeester was.
Nr 16 verbeeldt een jeugdig worstelaar in heel zijn wanstaltige dikte, die volgens
't bijschrift nog slechts 8 jaar oud en toch al verbazend groot en zwaar was. De
roode demonskoppen op zijn zwart kleed zijn een toespeling op zijn naam Oniwaka,
‘Demonsknaap’. Dan komen met nr 17 en 18 twee historische figuren uit de rij van
‘Twaalf uitgezochte historien’, waartoe ook 18a-d (Port. XXIX) behooren. De eerste
prent, de derde der reeks, vertoont Soga Sukenari, met zijn broeder Tokimune door
alle eeuwen heen verheerlijkt om het moedig offeren van hun jonge leven voor 't
bloedig wreken van
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NR 39. OP WACHT BIJ HET PALEIS. UIT DE REEKS DER HYAKUNIN ISSHU, DOOR UTAGAWA KUNIYOSHI.

huns vaders dood. Nr 18, de vijfde der reeks, geeft ons Tatsuyasha hime, ‘Prinses
Drakenyaksha’, de heldhaftige dochter van den beroemden rebel Taira Masakado,
die zich in 939 verstoutte, zich zelf tot tegenkeizer uit te roepen, maar door de
Fujiwara's werd verslagen en gedood. Met het ontbloote zwaard in de hand waart
de prinses hier door de duisternis der bergen, gereed om haar leven duur te
verkoopen. Weer zien we op nr 19 Yoshitsune, den jongen held, ten strijde gereed,
al droeg hij toen nog zijn jongensnaam Ushiwaka, de ‘Jonge Stier’. Zijn paard,
ofschoon wonderlijk van vorm, is toch vol trotsche kracht, en stampt met fier
ongeduld, door zijn berijder in toom gehouden.
Spiedend, de sporen des vijands in de diepe sneeuw volgend, schrijdt op nr 20
een der 108 Chineesche helden uit de Suikoden als een dreigende demon voort.
Hert, vleermuis en paddestoel, drie symbolen van lang leven, versieren zijn
maliënkolder, van achteren door een grimmigen drakekop afgesloten, en zijn
ravenzwart haar zwiert in wilde massa over zijn schouders. Na de levendige figuur
van nr 21 volgen zes drievoudige historische prenten (nr 22-27), waarin Kuniyoshi
in zijn volle element was, Nr 22 vertoont Yoshitsune's gevecht met Benkei, die na
door den vijftienjarigen knaap overwonnen te zijn diens trouwe wapendienaar werd.
Staand op de leuning van de Gojō brug te Kyōto slingert de jonge held den sterken
Benkei een mantel juist over zijn geduchte lans. De groote witte maan kijkt neer op
het tooneel en werpt een helder licht op de heuvelen der stad. Met nr 23 zijn we
getuigen van de nachtelijke overrompeling van Moronao's kasteel in het laatste
bedrijf der Chūshingura. Ook hier beschijnt de maan het wilde gevecht in den
besneeuwden tuin van het kasteel, waar Moronao's mannen van de hooge gaanderij
neerploffen in den vijver. Niet minder worst gaat het toe op nr 24, waar Uesugi
Terutora slag levert aan Takeda Shingen in de bed-
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ding der rivier bij Kawanakajima.

NR 42. EEN VISSCHER IN DEN MORGENNEVEL. UIT DE REEKS DER HYAKUNIN ISSHU, DOOR UTAGAWA
KUNIYOSHI.

Jaar op jaar was dat sedert 1552 het slagveld der beide leenvorsten geweest; ten
slotte, in 1564, vond Takeda Shingen er den dood. We zien hem hier met zijn metalen
veldheerswaaier een hevigen sabelhouw van den te paard zittenden Terutora
afweren. Grimmig staren zij elkaar aan; rond om hen strijden hunne volgers een
verbitterden kamp.
Op het toppunt van zijn kunnen is onze meester in de wilde spokenjacht van nr
25. Daar zit vorst Minamoto no Yorimitsu, de beroemde Raikō, op zijn rustbed en
slaapt. Bij hem zitten zijn vier onafscheidelijke gezellen, met wier hulp hij de rij van
daden volvoerde, die hem maakten tot een der beroemdsten uit de tiende en elfde
eeuw. Maar ziet, de reuzen-aardspin van den berg Ōeyama duikt achter hem op
en ontrolt een schrikwekkend tooneel van twee op elkaar instormende spokenlegers.
Met woeste vaart suizen de horden voorbij, de doodsbleeke tronies hel afstekend
tegen het duister van den nacht. Daar zijn zij, de wilde duivels der volksverbeelding,
en de koning van de hel, omstuwd door zijn wanstaltige benden, snelt aan tegen
het langnekkig spook, dat te paard zijn gedrochtelijke trawanten aanvoert. Op een
andere prent, waarop Yorimitsu de spin bevocht, werd van regeeringswege beslag
gelegd, omdat kwade tongen beweerden, dat Yorimitsu de trekken van den Shōgun
en de spin die van zijn eersten minister vertoonde.
Nr 26 geeft ons een blik in de groote troonzaal aan 't hof van Minamoto no
Yoritomo te Kamakura. Hoewel eerst cenige jaren later (in 1192) officieel tot Shōgun.
‘Generalissimus’, verheven, was hij ook nu reeds een oppermachtig heerscher,
omringd door een machtig gevolg van edelen, die, in staatsiegewaad gehuld, in
lange rijen gezeten zijn. Het is zomer, de geheele zaal is open, en op de blauwe
zee teekenen zich verre scheepjes af tegen den zacht rooden avondhemel. Op den
voorgrond danst in ceremonieelen dos de
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schoone minnares van Yoshitsune, Shizuka Gozen, door Yoritomo uit Kyōto naar
Kamakura ontboden, om van haar Yoshitsune's schuilplaats te vernemen. Maar zij
verraadt die niet, en als zij, door Yoritomo gedwongen, voor hem en zijn hof een
dans uitvoert op de muziek, door voorname edelen uitgevoerd, dan zingt zij daarbij
een klagenden liefdezang aan den verren geliefde, door zijn wreeden broeder
vervolgd. Niet lang daarna liet Yoritomo het kind, dat zij ter wereld bracht, ombrengen,
en ontving het hoofd van zijn ongelukkigen broeder, die, aan alle kanten omsingeld,
zich en de zijnen doodde. Zoo eindigde deze tragedie van onrechtvaardig
wantrouwen en broederhaat.
Nr 27 is een tooneel uit de Chineesche geschiedenis, dat speelt in de derde eeuw.
Khung-ming, China's lievelingsheld, wegens zijn groote wijsheid en kennis als een
bovennatuurlijk wezen beschouwd, zit hier boven de poort van zijn kasteel kalm de
harp te bespelen voor de oogen van den aanrukkenden vijand.
Nr 28-50 behooren tot een prachtige reeks van illustraties der H y a k u n i n
i s s h u , de beroemde, in 1235 uitgegeven verzameling van honderd korte gedichten
van de hand van even zooveel verschillende dichters uit de 7de tot de 13de eeuw.
Op nr 28 zien we Keizerin Jitō, door het gezicht van het zo merlandschap tot een
gedicht geïnspireerd. Nr 29 toont ons den grijzen dichter Hitomaro uit de achtste
eeuw, als god der poëzie vereerd. In 't helder maanlicht in zijn open vertrek gezeten,
klaagt hij droevig over de eindeloosheid van den eenzamen nacht. Op nr 30 wandelt
zijn tijdgenoot, de niet minder beroemde dichter Akahito, aan het strand te Tago,
en bezingt den met sneeuw bedekten Fuji, die vandaar op zijn schoonst is te zien.
Het landschap bij Kyōto, op nr 32, doet sterk aan Hokusai denken. Een prachtige
prent is nr 33, waar we een schip met volle vaart de zee zien klieven. Het groote
zeil staat bol, de touwen zijn gespannen, en een groote golf beukt klotsend tegen
den boeg. Een kleine visschersboot, als een speeltuigje opgenomen, wordt half
overstelpt, en de naakte visschers werken vol inspanning met de wrikriemen. Van
boven van het dek zingt de dichter Takamura, naar een eilandje verbannen, hun
zijn weemoedig lied toe. Ook nr 35 is mooi, de Buddhistische priester Sosei, met
de op den herfstmorgen langs de donkere bergen trekkende nevelen. Op nr 38 is
de droeve klacht van den dichter over het heengaan van al zijn vrienden, terwijl
slechts de oude pijnboomen van Takasago gebleven zijn, treffend weergegeven
door den eenzamen oude, die met fladderenden mantel tegen wind en regen worstelt
op het strand, terwijl de opkomende maan den grilligen pijnboom spookachtig verlicht.
Op nr 39, waar de dichter de standvastigheid zijner liefde vergelijkt met die der
paleiswacht, die tot het aanbreken van den morgen waakt, zien we drie wachters
onder een boom bij hun vuurtje zitten. De door het vuur verlichte rook stijgt als een
roode kolom op en doet eenige takjes van den boom als een verwonderlijk fijn
weefsel uitkomen tegen de donkere massa van het overig loof. Het licht der maan
teekent de schaduw van den boom af op de gesloten deuren van het paleis, en
omgeeft de donkere silhouetten van de wat verder staanden met een wazig licht.
Het is een prent, een Hokusai of Hiroshige waardig. De morgennevel hangt over
de Ujirivier op nr 42, waar een visscher juist zijn kleinen buit inhaalt, en het rood der
ahornboomen in de verte door den grijzen nevel komt breken.
Zoo wisselen zich de beelden dezer prachtige reeks in bonte verscheidenheid af.
Nu eens stroomt de regen in dichte massa's neer, zooals wanneer de donder- en
stormgod op den berg Mimuro de elementen ontketent (nr 44), dan weer daalt de
schemering van den herfstavond zacht op het blauwe water en de groene bergen
en wekt weemoed in 't hart van den zwervenden pelgrim (nr 45).
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Of de demon van den her herstwind blaast zijn killen adem in 't vertrek van den
wakenden dichter, in een Chineesch gedicht hem tijding brengend van trekkende
wilde ganzen en naderenden winter (nr 46). Eenzaam staat een vorstelijke dichteres
te staren over de zee en treurt om haar geliefde (nr 47), of bezingt een dichter de
krijschend vliegende meeuwen bij het eiland Awaji (nr 48). Bijzonder mooi is nr 49,
waar een oude Buddhistische priester door het bosch loopt, de regendroppels
bezingend, die na een plotselinge regenbui nog als dauw liggen op de naalden der
pijnboomen, en de nevels die rijzen in de schemering van den herfstavond. Ook nr
50 is een mooie prent, en nr 51 geeft treffend den balling weer, die van 't verre eiland
in de richting van Kyōto zijn hartstochtelijke jammerklacht uit. Hij ligt op de knieën
op 't strand en voelt niet hoe de golven schuimend tegen hem opspatten. Deze plaat
behoort tot een andere reeks van honderd illustraties der Hyakunin isshu; zelfs van
een derde serie, ook van Kuniyoshi's hand, bezit het museum eenige exemplaren.
Nr 52-60 maken deel uit van een reeks van 54 prenten met toespeling op de titels

NR 52. DES AVONDS IN DE SNEEUW. UIT DE REEKS DER GENJI MONOGATARI, DOOR UTAGAWA
KUNIYOSHI.

der 54 hoofdstukken van de G e n j i m o n o g a t a r i , den beroemdsten roman uit
de oudheid, in de 10de eeuw door de hofdame Murasaki Shikibu geschreven. Boven
aan geeft een opengerolde makimono telkens den titel van het hoofdstuk met een
toepasselijk plaatje, en ook de hoofdvoorstelling houdt er min of meer verband mee.
Prachtig steekt op nr 52 de in 't zwart gekleede vrouwefiguur af tegen het grijs van
den vallenden avond en 't wit der dwarrelende sneeuwvlokken. In wilden schrik
tuimelt op de volgende prent de krijger neer, als na het afrukken van den grooten,
het gelaat van den ander bedekkenden hoed hem de dreiende blik van gevreesden
vijand aanstaart. Het ‘bloemfestijn’ van nr 54 wordt zoowel door de bloemen op het
kleed eener jonge vrouw als door een grooten bloeienden kersetak op den
achtergrond geïllustreerd, en op nr 55 slaan de golven bruisend en schuimend op
het strand bij Suma, een dorpje aan de engte van Akashi, door vele dichters om
zijn schoone ligging bezongen. Ook het strand bij Akashi is boven aan op nr 56
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op nr 57 door een kakemono wordt aangeduid. Het is het beeld van een jongen
ridder, waarnaar een jonge vrouw dwepend ligt te staren, en waarvoor de dunne
rookpluim van haar wierookoffer rustig opstijgt. Ook nr. 58-60 vertoonen jonge
vrouwen, op den bodem van de zee, waar het drakenpaleis heel wazig opduikt en
een reusachtige inktvisch met zijn vangarmen kronkelend

NR 61. DE WOEDENDE GOLVEN BEDWONGEN DOOR 'T HEILIG WOORD. UIT HET LEVEN VAN NICHIREN,
DOOK UTAGAWA KUNIYOSUI.

den aanval begint (nr 58); of in een boot op 't kalme water, waar het vlammend
baken ver zijn schijnsel spreidt (nr 59); of in 't avondlicht staand bij een schutting,
luisterend naar de tonen van een harp. die daarachter opklinken (nr 60).
Dan komt met nr 61-65 een reeks van illustraties van het leven van N i c h i r e n ,
den beroemden stichter der naar hem genoemde Buddhistische secte. Deze
merkwaardige priester trad in de 13de eeuw op en verwierp de leerstellingen van
alle andere secten. Zijn leer berust op de Sutra van de Lotus der Wondervolle Wet
(Saddharma pundarīka sūtra), een der vele naar 't heet door Buddha uitgesproken
predikingen, die met luider stemme door de geloovigen moet worden aangeroepen.
Nog heden telt zij zeer vele aanhangers onder het volk, en weergalmen hare tempels
van den aanroep der sūtra, begeleid door trommels en cymbalen. Wegens zijn al
te felle aanvallen op de andere secten in 1261 uit Kamakura verbannen, werd hij
na drie jaar begenadigd, maar begon toen weer zóó fel op te, treden, dat de Regent
hem ter dood veroordeelde. Doch dit vonnis werd gewijzigd in tweejarige
ballingschap; volgens de legende dankte hij zijn leven aan een hooger macht, die
het zwaard boven zijn hoofd in stukken deed springen. Het is geen wonder dat een
rij van mirakelen aan hem werden toegedicht. Zoo doet hij op de geweldige golven,
wier witgerande toppen zich prachtig optorenen onder den stormhemel, nabij de
ranke boot
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den aanroep der sutra, ‘Namu myōhō renge kyō’, verschijnen, als een reddende
macht uit het dreigend gevaar (nr 61). Een ander maal doet zijn gebed om regen,
op den rand eener steile overhangende klip tot den drakenkoning van de zee gericht,
terstond een zwaren regen neerdalen (nr 62). Of hij bekeert de rustelooze ziel van
een doode, op de plaats waar die placht rond te

NR 62. HET GEBED OM REGEN VERHOORD. UIT HET LEVEN VAN NICHIREN, DOOR UTAGAWA
KUNIYOSHI.

spoken (nr 63), of een rotsblok valt met zwaren val tusschen hem en den naderenden
vijand (nr 64).Ten slotte bezweert hij in een tempel voor het oog eener tallooze
schare een wilden draak met behulp der almachtige sūtra (nr 65).
Aan China ontleend is de reeks van 24 ouderlievende knapen, waartoe nr 66
behoort. Liefde voor en gehoorzaamheid aan de ouders is voor de Chineezen de
hoogste deugd, en 24 beroemde staaltjes daarvan worden aan de jeugd ter leering
voorgehouden. Ook bij Hokusai vinden we deze reeks. Op deze plaat zien we Meng
Tsung (Mōsō), die altijd aan zijn moeder de eerstelingen der vruchten gaf, vóór er
zelf van te gebruiken. Toen zij in 't vroege voorjaar eens naar bamboespruitjes
verlangde, ging hij, de kou trotseerend, de besneeuwde bosschen in, maar vond
tot zijn groot verdriet niets, daar het nog te vroeg in 't jaar was. Maar ziet, plotseling
doken rondom hem de bamboespruiten uit den grond op, als loon voor zijn trouwe
liefde voor zijn moeder.
Op nr 67, waar op Nieuwjaarsdag de ronde offerkoeken staan voor een kakemono,
het schip der zeven geluksgoden voorstellend, vliegt een geluk brengende engel
van uit het schip over de hoofden van een jong paar. Een geheel anderen geest
ademen nr 68 en 69, waar Kuniyoshi's humor zich uit in grappige parodie. De 53
stations der Tōkaidō, door vele schilders der Ukiyo-e school afgebeeld, stoffeert hij
schertsend met aangekleede inktvisschen, in de processie van
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een daimyō (leenvorst) deftig de ‘Japansche brug’ (Nihonbashi) te Yedo passeerend,
of op een grooten inktvisch te paard gezeten langs de Yedo baai te Shinagawa
rijdend, voorafgegaan door een zelfbewust zijn pijpje rookenden trawant. Door
Hokusai's geestige teekeningen geïnspireerd is nr 69, waar een langneuzige Tengu,
een der welbekende boschduivels, als dreigende ridder zijn geweldigen neus laat
steunen door twee kleine heertjes, wier neusjes nog in groei zijn, en waar andere
Tengu's heel handig van hunne ellenlange voorgevels profiteeren om er mee te
hengelen of er een schuit mee voort te hoornen.
Ten slotte brengt nr 70 een staaltje van Kuniyoshi's karikaturen, ‘ijdel gekrabbel
op een pakhuismuur’, zooals hij het noemt, het voorstellend als kinderkrabbels op
een witten muur. Maar ook die getuigen van een niet gering talent, vooral voor wie
geruimen tijd te midden dier gekarikaturiseerde typen geleefd heeft.
Zoo biedt ons Kuniyoshi een rijke verscheidenheid van stof, en slaat zijn geest
van het hoog dramatische vaak over op het groteske. Maar in beide is hij goed, en
mensch en dier weet hij met wondervollen gloed en leven weer te geven. Ook waar
hij de zee schildert en de bergen, nu eens wild en dreigend, dan weer kalm en
liefelijk, doet hij zich kennen als een, op wien Hokusai's licht niet te vergeefs was
afgestraald. Laat ons het minder mooie van vele zijner prenten vergeven om wat
hij ons gal' in een uitgelezen rij, waarvan het oog geniet.

NR.

69. LANGNEUZIGE TENGU'S, DOOR UTAGAWA KUNIYOSHI.
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FRESCO MONTE CASSINO. DIE ALLERSELIGSTE JUNGFRAU.

Van dualisme en moderne schilderkunst
door Frans Berding.
Wat er waar is van het dualisme in de wereld, weet ik niet. Weet iemand het wèl?
Troont daarboven een God, brandt daar beneden een duivel - of liever, want God
en duivel zijn slechts namen - komen de levensdingen, waaruit men een troonenden
God en een brandenden duivel gemaakt heelt. met elkander in strijd in den mensch,
die deel heeft aan beiden?
Het Christendom heeft nu al eeuwen lang gepredikt, dat het lichaam den geest
een hinder is in zijn vrijen vlucht; - in het Boeddhisme schijnt zelfvernietiging de
beste zelfverlossing te zijn. Maar het Christendom heeft wel meerdere dingen
gepredikt, die later eenigszins anders zijn gebleken, - en het Boeddhisme verklaart
de wereld op even weinig voldoende wijze, als de moderne Theosophie het doet.
Zoo gemakkelijk nochtans als die preek en die verklaring, is de catagorische
bewering, dat er eigenlijk geen dualisme bestaat. Theoretisch mag het waar zijn,
dat geest en stof, als verschijningsvormen van één enkel Wereldwezen, elkander
niet bestrijden, - al is dit dan ook niet in zuiverspinozistischen zin bedoeld. Maar
practisch is het toch niet zoo héél eenvoudig in stof den geest te zien, en den geest
weer te verstoffelijken. Want komt het menschenleven niet hierop neer: den geest
der materieele dingen één te laten worden met eigen menschengeest, de geheele
natuur met de steenen en de bloemen en het spiegelende water aan onze voeten,
met de boomen en de bergen, de dieren en de menschen om ons heen, met de zon
en de maan, de wolken en de sterren boven onze hoofden om te scheppen tot geest
van
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onzen geest; - aan het wezen van ons diepste innerlijk, aan onze gedachten en
verlangens, aan onze subtiele gevoelens en onze liefde lijfelijken vorm te geven
buiten ons, in de dingen om ons heen, in woorden of kleuren, klanken of lijnen, in
daden of in andere menschen? Maar dan is het toch wel het lichamelijke, dat ‘den
geest verzwaart’, en blijkt in het leven van iederen dag wéér en wéer de
noodzakelijkheid eener verlossing, die slechts deelachtig wordt ‘wer immer strebend
sich bemüht’.
Nur der verdient
sich Freiheit wie
das Leben,
Der täglich sie
erobern musz'.

Daar is nu eenmaal stof, d.i. er zijn nu eenmaal dingen, welke het lichaam begeert
en die wij met alle zintuigen willen drinken tot dronken wordens toe; - er is nu
eenmaal geest, d.i. de vrijheid, waarnaar het leven streeft, opdat het zich,
ongehinderd van al wat ‘verzwaart’, zoo hoog verheffen kan, als het van nature
verlangt. Wie het verzwarende, het omlaagtrekkende, het verkleinende der toevallige
tijdelijkheden, welke des lichaams zijn, ontkent, omdat hij in deze zijn eenige
welbehagen schept, hij loochent een deel van het leven, zoo goed als de wereld
vluchtige askeet, die de heerlijkheden der zinnelijke wereld als minderwaardighcden
veracht, en het een voorrecht van de engelen vindt, dat zij niet kùnnen trouwen.
Trouwen is goed, en daarom is niettrouwen onder geen enkel opzicht des
algemeenen levens beter, o asketen; - het rijk Gods in is ons, en daarom hangt het
af van ons, het uit te breiden rondom ons heen, o, realisten.

FRESCO DE MAURUS BIJ BEURON. (VOORGEVEL).

De zinnelijkheden zooveel en zoo ongetemperd mogelijk te genieten, het geluk
te puren uit de mooie aardedingen, zooals een bij de zoete honig uit de bloemen
puurt, - vrij in het bezit te zijn, om de zelfstandigheid des geestelijken levens, dat
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aan geen tijdelijkheden is gebonden als een slaaf, - een gehéél Mensch te zijn, ruim
naar buiten, diep naar binnen, - ik geloof niet, dat er op de wereld een andere taak
bestaat voor den mensch, die de ‘uitgebreidheid’ en de ‘geesteskracht’, welke zich
op duizenderlei wijzen onder en op en boven de aarde manifesteeren, in zich-zelven
besluit, en daarom een in zich-zelf afgeronde, op vervolmaking gerichte klein-wereld
is te midden van de groote.
Op de tentoonstelling der Wiener Secession van 1905 hing een schilderij,
voorstellende de gevallen Eva, en Maria, de moeder van den verlossenden jesus.
Daar stond de
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Vrouw, die al hare aanlokkelijkheden als een rijpe vracht aan de gretige wereld
geeft, en er de wereld door ten val brengt, naast de andere Vrouw, uit wie gezegd
werd, dat het ‘Licht der wereld’ voortgekomen is.
Het dualisme vond er een verbeelding in Eva en Maria, als typen van het
eeuwigvrouwelijke, dat aantrekt onder welken vorm dan ook: het sphinx-achtige
met de mooie oogen, waaruit het opkomende zonnelicht schijnt, maar met het lijf
van een leeuw, - het trotsche, door ongenaakbaarheid-in-schijn met onweerstaanbare
kracht tot zich trekkende vrouwewezen, welks handen zich doodend klemmen om
al wieer komt in zijn heerlijk-bedwelmende macht, zooals de handen van Lenoir's
godinnevrouw zich klemmen om den nek van den haan, - het nederige in de
zelfbewustheid harer grootheid, dat, gewonnen als het moet door vuur, den moedige
en vreeslooze alle wijsheid geeft, zooals Brunhilde die aan Siegfried leerde.
In lichtende liefde kan men lachend ten gronde gaan, - ja, maar men kan ook
grijnzend òpgaan in de donkere begeerte.
Het schilderij te Weenen was door een Hollander geschilderd, die land en leven
had verlaten, en aan de liefelijke, somtijds ook zoo wilde oevers van de
Hohenzollernsche

J.

TOOROP. NOTRE DAME DE LOURDES.

Donau zijn droomen van boven de aarde was gaan schilderen: de Benedictijner
monnik Willibrord Verkade. Hij was de meester der Beuroner school, den ouden
Desiderius Lenz, van de wereld in het klooster gevolgd, - en hij volgde hem ook in
zijn kloosterlijke kunst.
Er bestaat een groote tegenstelling tusschen het streven der Beuroner school,
en dat van de moderne schilderkunst, de tegenstelling van geest en stof. Er kan
geen contrast zijn tusschen kunst en kunst, zal men zeggen. Maar men theoretizeere
niet. Ook tusschen geest en stof is geen contrast.... in theorie en idealiteit. Doch
men zette eens de egyptisch-strenge lijnen en kleuren der hieratische Beuroners,
naast het stratenrumoerige geschilder van moderne Parijzenaars, en late zich het
oordeel opdringen door open oogen. Dan moge blijken, welk een onderscheid er is
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tusschen de etherische verzinnelijking van, in extatische kalmte aanschouwde,
geestes-visioenen en het wilde neergekleur van 's werelds warrelige bewegelijkheid.
Dat is het contrast tusschen de kloostercel in een mooi, afgezonderd hoekje van
de stille wereld, - en de avondboulevard, met nachtcafé's en schettering van licht
en de pleziermeisjes eener nerveuse wereldstad.
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Toch ligt het verschil niet in den inhoud alleen, maar méér nog in den vorm. Le
Fauconnier, of Kees van Dongen zelfs, zouden een heilige heel anders schilderen,
dan Dom Verkade of Dom Gresnicht dat doen. Zooals de Egyptenaren in de diepte
van de graven, alléén voor Osiris en den doode, hun ruime kleurenvakken vatten
tusschen de nobel-strenge lijnen van onwezenlijke figuren, zoo doen het de Beuroner
monniken in hunne kerken en kloosters voor God alleen. Wel schilderen zij niet
borst en oog e n f a c e bij e n p r o f i e l geteekende figuren, zooals de Egyptenaren
het hebben gedaan, maar het mysterieuze, bovenaardsche, dat dézen er door
bereikten, bereiken zij op hun manier. Dat er waarschijnlijk op heel de wereld geen
mensch gevonden wordt, op wien de maten van hun canon passen, weten zij
evengoed als de Egyptenaren wisten, dat men een ding slechts van één zijde te
gelijk kan zien. Maar het is hun er niet om te doen, menschen te schilderen, zooals
zij op aarde zijn, - zij schilderen de heiligen, zooals zij ze zich droomen in hun hemel.
En met de strengheid van de canon, toegepast op hun figuren, bereiken zij dan toch
dit, dat er een rust om hunne heiligen is, zooals geen mensch die lichtelijk vinden
zal in het gejacht van de moderne wereld.
Fogazzaro heeft eens gezegd: ‘het moderne leven is goed, maar het eeuwige is
beter’. Ik weet dat niet. Maar ik kan mij begrijpen, dat Otto Julius Bierbaum, de
wereld-vreugdige liefdesdichter, voor de fresco's der Benedictijnen in de Monte
Cassino-abdij van ‘deutschen Holdheiten geistlicher Minne’ sprak.
Toch heeft de hiëratische kunst der Beuroners niets gemeen met de
christelijkreligieuze kunst, zooals een ieder die kent. Toen de schilderkunst haar
weg als zelfstandige kunst de wereld inging, was de zin voor de omringende
werkelijkheid reeds te groot, om de heiligen boven de aarde te houden. Alleen de
middeleeuwen hebben, lang voor hun einde, een heilige hier of daar op gouden
grond geïdealiseerd. De Italianen van de renaissance, de primitieven van het
Noorden zetten de heiligen te midden van hun eigen leven neer, maakten zoo der
heiligen leven wel begrijpelijker aan ons, maar voerden ons niet hooger op, tenzij
met behulp van de, uit redeneering gewonnen vraag: zouden wij, die op deze zelfde
aarde leven, waarop zij hebben geleefd, dan niet het zelfde kunnen, wat zij hebben
volbracht: in den hemel komen? En de religieuze kunst van den moderne maakt de
heiligen heelemaàl aan ons gelijk: Jesus werd een vaderlijke schoolmeester bij
Uhde, Paulus is een propagandist bij Toorop geworden.
Bij alle diepgaande onderscheid, dat er tusschen de kunst der Beuroner paters
en die der moderne ‘wereldlingen’ is, zijn er toch ook teekenen van groote
overeenkomst te bekennen. Geest en stof staan immers ook niet op onoverbrugbaren
afstand van elkander. De hieratische kunst, die de Beuroners uit het oude Egypte
gehaald, en in dezen rationalistischen en realistischen tijd hebben geplaatst, is niet
zoo geheel en al vreemd aan onze eeuw. Voor aardsche schoonheid en
kleurenvreugde zijn die monniken niet blind. In hunne huizen te Maredsous,
Maria-Laach en Beuron, waar ik hun gastvrijheid genoot, hebben zij zich omringd
met een schoonen eenvoud, die rustig maakt en verheugt. Wie wil zien hoe mooi
de katholieke ecredienst kan zijn - maar heusch niet immer is, - moet bij de
Benedictijnen gaan kijken. Zelfs in de reverenties bij hun koorgebed streven zij naar
schoonheid: in het zingen van hun gezangen, in het buigen van hunne lichamen,
en zij verzorgen hunne handen, opdat zij wit zouden zijn bij het altaarwerk. En
Verkade, de monnik, met wien ik eens samenzat in de kloostertuin van Beuron,
dicht bij den muur waarop kort te voren Derkinderen een Sint-George al fresco
geschilderd had, - een auto had den pater juist teruggebracht uit het Schwarzwald,
waar hij ergens het schilderwerk in een kerk leidde, - Verkade
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dronk met open oogen en met open ziel het avondlicht, dat neerdroop van de donkere
bergen, over de droomende boomen heen, op de kleine bloemen aan onze voeten.
De moderne kunst, hoe wild ook afgedwaald in expressionistische of futuristische
buitensporigheden, streeft over den rechten weg van haar ontwikkeling toch wezenlijk
naar monumentaliteit. Er ligt haar, zooals een Benedictijn, Ansgar Pöllman, de
ijverige

GUST VAN DE WALL PERNÉ. DAG EN NACHT.

voorvechter van de kunst zijner broeders, zich eens uitdrukte ‘ein ehrliches Ringen
nach Inhalt, nach Gedanke, nach Höhe zugrunde, das sich innerlich in der Vertiefung
der Idee, äuszerlich im Tasten nach der feincn Linie und in der Bewertung der vollen
Farbe’ openbaart.
Hodler's ‘Aufgehen im All’, zijn houthakker en strijdtafereelen zijn gelijksoortig
monumentaal van opzet als de monte-cassiaansche fresco's, Ernst Bieler maakt
de menschen van zijn land - Walliserinnen, Winser, Kirchenvorsteher e.a. - tot
namenlooze wezenstypen, zooals de Beuroners van de heiligen ‘exemplarische
Urmenschen, begriffliche Protoplasten’ hebben gemaakt, de Nérée etheriseerde de
zinnelijkheid tot een buitenwereldsche schoonheid, en van de Wall Perné was er
hard aan toe zijn ideaal te gaan verwerkelijken: een uit natuur en wereld geputte,
zuivere en dus algemeen-geldende religie schoonheidsvorm te geven in kleur-en-lijn.
Hoe de verwaarloozing van het detail om der wille van den totaalindruk, dien iets
geveldigs, iets buiten-tijdelijks moet geven, een in de bewustheid van die bedoeling
gebruikt middel kan zijn, mocht in 1911 Jaap Weyands Macbeth op de tentoonstelling
van den Modernen Kunstkring ons laten zien, of van Rees' vlakdecoratieve Adam
en Eva terzelfder expositie. En Yerhoevens wijde opzet van tegen elkan-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

108
der contrasteerende, toch samenklinkende kleuren (Mod. Kunstkring tent. 1912)
heeft iets van de oud-egyptische, nieuw-beuronische werkwijze.... maar mèt de
nervositeit van onze eigen eeuw erin. Zij staan dichter bij het klooster, dan zij zelf
misschien wel denken.
Echter nòch de beschouwende Benedictijn met zijn bovenaardsche droomen,
noch de neurologische moderne met zijn hevigen zin voor de realiteit heeft volkomen
gelijk.
Ik stel mij eene schilderkunst voor, die beide vereenigt: die meer de werkelijkheid
nadert, dan de Beuroners het doen, die meer de wezenlijke schoonheid-en-waarheid
der toevallige wereld idealiseert, dan de, in kleurenvreugde en
werkelijkheidsnabootsing haast alléén zich uitputtende, modernen het doen. Daar
mocht wel wat meer stille kloosterlijkheid in de rumoerige wereld komen, en wat
meer aardsche zin in de cel van den mediteerenden kloosterling. De groote
kunstenaar van den modernen tijd zal, zoo dunkt mij, weer degene zijn, die midden
in de wereld levend, zich niet door het verkleinende der wereldsche toevalligheden
verleiden laat, - ‘le corps dans le monde, l'esprit au désert’.
Is het vreemd, dat ik hier aan Toorop denk, die een wereldling en een kloosterling
is tegelijk? Hij kent het licht dat de moderne schilderkunst ontdekte, zijn Paulus is
hevig van realiteit, - maar zijn Notre Dame de Lourdes heeft iets onvrouwelijks, iets
kinderlijks, iets geslachtloos, dat haar nog hooger boven de wereld verheft, dan de
genaderots, waarop zij staat, - bijna zoo hoog er boven, als de Beuroner heiligen
staan. Zijn Christus op de stormzee is geen mensch, maar een rustig beheerschende
God, - de angstige schepelingen echter zijn menschen, wel uit een heel verren tijd
en uit een heel vreemd land, maar van deze aarde nochtans, die de uitgerekte
armen, de grijpende handen strekken naar het heil.
Toorop's oostersch-fantastische verbeeldingen waren wel een uiting van zijn
wezen, dat zich-zelf zocht. De drie Bruiden: - de pas ontloken,
schoonheid-verlangende bloemenmaagd tusschen de zinnelijke genotsvrouw, die
doodshoofden sieren en wier zengende passielijf de bloemen verdort aan de tot
slangen zich kronkelende stengels, en, aan de andere zijde, de door engelen
bloemenomstrooide hemelbruid, om wie vrouwen zich buigen voor het kruis, - de
drie Bruiden symboliseert dat eeuwige probleem van een geluk in een helderen
hemel van licht of op een donkere aarde van duisternis. De gedachteninhoud van
dat werk, - die de preek ervan is, niet de kunst, - het onbestemd gekende, maar
hevig gevoelde verlossingsverlangen, de eerbiedvolle bede om geluk, - met hier en
daar een vloek er tusschen, omdat het nog niet komen wou, - vond in wonderteere,
soms grillige lijnen, in extatische, over-menschelijke figuren een vorm, waardoor
die preek een kunstwerk werd. Een Beuroner monnik oordeelde toen ter tijd, dat
Toorop ‘mit Maeterlinck zusammen in einen geradezu verrückten Mystizismus
hineingeraten ist, eine Richtung, die sich hier (bij Toorop) durch die feine hieratische
Linie selbst verlacht und verdammt’.
Nu kan een dogmatisch-geloovende monnik, die in zijn geloof ruimte genoeg voor
meditatie vindt, maar er tegelijk ook door beperkt wordt, de mystiek van een
zoekende gemakkelijk mystiekerig noemen, omdat de rust eener kerkelijke belijdenis
eraan ontbreekt, maar in waarheid ligt er ook in Toorops, zoowel als in Maeterlincks
werk iets van ‘verrücktem Mystisismus’, iets ongedurigs, neurologisch, dat, tot het
einde gedreven, diabolisch worden kan. Toorops werken zijn niet mystiek, hoe
mysterieus, geheimnisvol ze ook zijn. Ze zijn hoogsymbolisch, niet diep-mystiek.
Hijzelf heeft eens gesproken van een ‘mystieke vlam die in eens in je oplaait’, en
hij zeide eenmaal ‘och, kon ik één engelen kopje schilderen als Memlinc deed, maar
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ik ben er niet naïef genoeg voor’. Mystiek is echter geen vlam, die oplaait uit passie,
mystiek is een bloem,
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die uit de verrukkingsliefde van beschouwing groeit. En Toorop wàs te weinig kind,
om mystiek te zijn.
Nu heeft hij een geloof, en behoort hij tot een kerk, die vele mystieken heeft
voortgebracht. Maar hij zelf werd er geen. Want Toorop is te veel een mensch van
deze aarde.
De hieratische kunst der Beuroner paters wil de heiligen grijpen, zooals ze door
Gods-aan-schouwing-in-Godsgemeenschap in den hemel zijn, zóó ze vast leggen
in de vormen van den tijd. Die monniken meenen door meditatie hun hemel-leven
in eigen innerlijkheid te kunnen beleven, en de voorstelling ervan wordt er een van
absolute rust. Ook Toorop is een door het tijdelooze, het eeuwige aangedane, een
mediteerende in den geest, voor wien thans het eeuwig-religeuze zijn volmaakste
gedaante in de katholieke kerk vond. Maar voor genen, die de wereld gesloten
hebben buiten hun stille cel, voor wie het kalme klooster in de zwabische Alb een
buiten-aardsch beschouwingsparadijs geworden is en de jonge Donau een
droomende gezel, voor hen geldt het godsbegrip des

DE NERÉE TOT BABERICH. ‘DE BRIEF’.

eeuwig-onveranderlijken wezens, causa non causata, de Oorzaak die in noch buiten
zich een oorzaak heeft. Anders dan voor Toorop, die strijdende in en om het leven
een verlangende was en ook nu nog een verlangende is gebleven, die absolute rust
niet kent, en in zijn werk den God als causa sui, als eeuwigbewegelijke
oorzakelijkheid ook van zijn eigen - noodzakelijke - Wezen, belijdt. Zijn Maria van
Genade staat, - hoe bovenaardsch dan ook - toch nog op de aarde, hoog boven,
maar niet onbereikbaar voor de groote menigte der ‘strijdende kerk’, - zijn Jesus is
een God, maar op een woelige zee, en te midden van menschen.
In de verkunsting van het heilige, aandachtige, zijn de Beuroners strenge
scholastieken, is Toorop een modernist. Toorop leeft nog op de aarde, en heeft de
wereld nog niet verklaard.
Daarom juist vereeren wij Toorop als een diep-levende onder ons, voor wien de
adel der vergeestelijking een door onafgebroken strijd, in vallen en weer opstaan
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te verwerkelijken verlangen is. - onder ons, aan wie de strijdende menschen op
deze mooie aarde
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nader staan, dan de palmendragende overwinnaars in een - problematischen hemel van gelukzaligheid.
En wij verheugen ons, dat de man, die na zijn Respect à la Mort de Drie Bruiden
schiep, nu, na zijn felkleurige schilderijen van het aardsche licht terwille van dat
licht, weer zijn eigen, mystiek-verlangende wezen schijnt gevonden te hebben, en
aan bovenaardsche werkelijkheden in onwezenlijke, hieratische lijnen-en-kleuren
vorm geeft. Wij vreesden al, dat hij zich zelf voor goed verloren had. Nu echter heeft
hij zijn negatie ontkent, en is tot een hoogere bevestiging gekomen, die hem dichter
stelt bij eene schilderkunst welke meer de werkelijkheid nadert, dan de beuronische
het doet, tegelijk ook de schoonheid der toevallige werelddingen tot in hun wezen
idealiseert, aldus realiteit en idealiteit verbindende, het faustische probleem van
leven en kunst: van de aarde een hemel te maken, naar beste kunnen tot oplossing
brengt.
Dat Toorop de taal spreekt van een kerk hindert ons, onkerkelijken, niet, want hij
spreekt daarin van het algemeene menschen-leven, en zijn taal is geen doode.
Toorop, die de vreugde aan het aardeleven met een verlangen naar den hemel in
zich vereenigt, is voorzitter van den Modernen Kunstkring, waarbinnen zich ook
expressionisten en futuristen vrijelijk kunnen bewegen. Is dit een teeken?
Wanneer alle ernstig willende krachten volle vrijheid bezitten zich uit te leven, zal
alles, wat tot den tijd behoort, de wetten volgen van den tijd, en sterven, - wat uit
de tijdeloosheid is zal echter geldend blijken voor de eeuwen.
Ik geloof, dat het geslacht na ons een mooie, groote kunst zal zien.
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Anoeradhapoera, Ceylon's heilige stede.
Door dr. J.K. de Cock.
Onlangs vertelde dr. J.Ph. Vogel in dit tijdschrift over een viertal Boeddhistische
bedevaartplaatsen in noordelijk Voor-Indië. Ook Ceylon, waar het Boeddhisme niet
- zooals in eigenlijk Indië - is verdwenen, waar de kaalgeschoren monnik in zijn
oranjekleurige drapeering nog in de voormiddaguren met den bedelnap ten
aalmoczenrondgang trekt, zooals de Verhevene dat zelf reeds placht te doen, bezit
een plaats, welker naam in de Boeddhistische wereld van goeden klank is. Nauw
verbonden met de geschiedenis van het Singaleesche volk, is haar beteekenis meer
locaal en kan ze natuurlijk niet bogen op die pelgrimages van geloovigen uit aller
heeren landen, zooals die ten deele valt aan de Noord-Indische oorden, die door
den Meester zelf zijn geheiligd.
Deze plaats is Anoerádhapoerá met den nabijgelegen Mihíntale-berg. Te Mihíntale,
op een later door een reuzentrap van graniet toegankelijk gemaakt bergplateau,
daalde na een wonderbaarlijken tocht door 't luchtruim met zijn volgelingen Mahinda
neer, de eigen zoon van den grooten koning Asoka van lndië, gekomen om op 't
verre zuidelijke eiland - toen Lanka geheeten - de leer van den Boeddha te gaan
prediken. De koning van het land - het is de bekende in Pali geschreven
Ceyloneesche kroniek die Mahawánsa heet, waarin dit alles verhaald wordt - is daar
juist ter jacht. Hij en zijn volgelingen - de kroniek geeft er

DAGOBA OP DEN MIHÍNTALE-BERG.

eventjes 40.000 op - worden de eerste bekeerlingen. Op deze wonderdadige wijze
is het feit ingekleed dat de machtige Indische koning, de geestdriftige propagandist
van het Boeddhisme, ook naar Ceylon zendelingen zond, waar de leer blijkbaar van
den beginne af een vruchtbaren bodem vond. Een dagoba van bescheiden
afmetingen voor Ceyloneeschen maatstaf, is later opgericht ter plaatse van den
mangoboom, waarbij deze merkwaardige ontmoeting geschiedde. Een bekoorlijk
plekje is dit bergterras, overwuifd door hooge ruischende palmen, waartusschen de
schitterend witte dagoba-klok verscholen ligt. Voor den geloovigen Singalees is
deze door den hoogvereerden Mahinda geheiligde streek van een onweerstaanbare
aantrekking, maar ook wien Mahinda's nevelachtige figuur en alle perken te buiten
gaande mirakelen koud laten, moet zich geboeid voelen door dezen merkwaardigen
Mihíntale-berg, - een eenling, steil oprijzend uit de vlakke streek van Anoerádhapoerá
- waar zoovele geslachten van Boeddha's volgelingen hebben vertoefd. Nu is
Mihíntale verlaten, op een paar overoude rotsverblijven na, bewoond door monniken,
die er hun leven doorbrengen in een eenzaamheid, die wel scherp moet afsteken
bij het leven dat er eens zal hebben geheerscht, toen de geheele berg één
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reuzenklooster was, welhaast een stad te noemen, met woonhuizen en rotscellen,
dagoba's en
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ROEANWÉLI DAGOBA IN RESTAURATIE (ZUIDZIJDE).

vergaderzalen, provisiehuizen en keukens, gebracht. Wie hieraan ook moge twijfelen,
aalmoezenhallen, vijvers en alles wat verder tot een klooster behoorde, waar wel
eens 1000 monniken moeten vertoefd hebben. Het gansche bergoppervlak, waar
't terrein maar even geschikt was, is eens overdekt geweest met religieuze
bouwwerken; wat er nu nog over is, is overgroeid door den dichten jungle, een lot
dat onder de tropen aan alle werk van menschen-handen dat aan zichzelf wordt
overgelaten binnen enkele tientallen jaren ten deel valt. Het werk der archaeologen
is hier reeds begonnen, doch langen tijd zal het duren, vóór de wildernis is
teruggedrongen en alles op zaakkundige wijze ontgraven.
Veel belangrijker nog zijn de ruïnes van Anoerádhapoerá, eens de schitterende
residentie van de oude koningen van Lanka, nu een doodsche, half begraven en
vergane ruïnestad. De Bodhi-boom alleen leeft nog - het zijn de religieuze hoeders
van dezen boom die het beweren - die eens als tak van den heiligen boom,
waaronder de Meester de verlichting deelachtig werd, naar het eiland werd over-niet
de vrome Singalees, die er vol eerbied zijn ommegang verricht en zijn bloemengaven
offert op de aan vier kanten geplaatste altaren.
Ver verspreid liggen de overblijfselen der eens zeer uitgestrekte stad. Gelukkig
zijn er enkele goede wegen aangelegd, zoodat een groot deel en daaronder de
meest belangrijke der ruïnes per rijtuig te bereiken zijn. Men dient echter telkens uit
te stappen, want veel liggen er in het bosch verscholen, dat zich overal uitstrekt
waar eens de groote stad lag. Een betrekkelijk klein deel slechts is van jungle
gezuiverd en door de archaeologen goed blootgelegd en onderzocht. De rest moet
men grootendeels zoeken in het bosch, waar de verweerde pijlers groepsgewijs
voor een deel nog staan, diep in den steeds ophoogenden bodem weggezonken,
in kleur nauwelijks afstekend bij de grauwe stammen der boomen. Onder de talrijke
overblijfselen van religieuze bouwwerken vallen allereerst op eenige reusachtige
dagoba's. Men weet dat een dagoba, ook stoepa genoemd, een Boeddhistisch
bouwwerk is, opgericht om een reliek
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te bergen, soms ook ter herinnering aan een of ander legendarisch voorval. Zijn
halve bolvorm doet in den Mahawánsa de vergelijking met een waterbel aan de
hand. Een denkbeeld van de ontzettende massa materiaal voor deze logge gevaarten
van kunsteloos samengevoegde baksteenen opeengestapeld, geeft de berekening
van Sir Emerson Tennant, die van een der kolossen o.a. zegt dat het bouwen van
zulk een massa tegenwoordig 500 metselaars 6 à 7 jaar zou bezig houden en
minstens een millioen pond sterling zou kosten. Behalve door hoogte en omvang
hebben de dicht met vegetatie bedekte steenheuvels voor 't oog niet veel dat
aantrekt. Eenmaal moet dat anders geweest zijn, toen ze eens in 't jaar opnieuw
werden gepleisterd, toen de dagoba werd gekroond door een spits met één of meer
van goud schitterende chatta's of parasols en herstel, onderhoud, verfraaiing en
verrijking dier bouwwerken een der eerste punten van regeeringszorg uitmaakte.
De beroemdste aller dagoba's te Anoerádhapoerá is zeker de Roeanwéli Dagoba,
die in de 2e eeuw vóór Chr. door den grooten koning Doetthagámani heet gebouwd
te zijn. Dat de Singaleesche bouwers meer konden dan baksteenen op elkaar
stapelen blijkt b.v. uit de altaren - zooals ze wel eens

PILAREN BIJ DEN THOEPARÁMA DAGOBA.

genoemd worden - die aan de 4 windstreken tegen den dagoba-muur zijn geplaatst.
Onze photo geeft het uit de brokstukken weer in elkaar gezette zuidelijke weer; de
3 andere bevinden zich in verregaand ruïneuzen toestand. Op de lage, er vóór
geplaatste, steenen tafel leggen de geloovigen hun eenvoudige offergaven van witte
tempelbloemen. Men kan niet nalaten het sierlijk lijstwerk en de ornamentranden
te bewonderen, waarvan de onderste een rij van olifant-koppen toont. Het geheel
munt uit door een eenvoud die te meer treft, vergeleken met het drukke, het
overladene dat bij de Indische decoratieve kunst het oog vermoeit. Tijdens mijn
bezoek in Maart 1910 was men van Boeddhistische zijde krachtig bezig met het
vernieuwen van dezen vermaardsten aller dagoba's te Anoerádhapoerá. Of dit werk
bij hen in goede handen is? Een paar leelijke gewitte tempeltjes die de heeren op
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den Oostkant van het uitgestrekte dagoba-platform hebben deen plaatsen, maken
huiverig het te beamen.
Van de dagoba's met bescheidener afmetingen mag wel allereerst de klokvormige
Thoeparáma Dagoba genoemd worden, de oudste van alle en het linker sleutelbeen
van den Boeddha bevattend - of bevat hebbend? - doch in 1842 sterk gerestaureerd
en daardoor (N.B.) in vorm geheel van den
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TRAP MET DWÁRAPÁLA'S.

oorspronkelijken afwijkend. Een eigenaardigheid zijn hier de elegante monolithische
pijlers, beneden vierkant en boven achthoekig, in 4 concentrische cirkels rond de
dagobaklok geplaatst en in hoogte van binnen naar buiten afnemend. Ze hebben
misschien eens op hun fraai bewerkte kapiteelen Boeddhistische symbolen en
beelden gedragen en bovendien gediend om de processiepaden aan te wijzen
waarlangs de vereerders, met de rechterzijde erheen gewend, den dagoba
omwandelden.
Behalve van dagoba's zijn er allerlei merkwaardige overblijfselen van andere
bouwwerken als daar zijn: pariwéna's, aalmoezenhallen, vijvers en rotscellen.
Pariwéna's heeten de woonverblijven der monniken, bij de kleinere kloosters
gewoonlijk vier in getal en dan in den vorm van een vierkant geplaatst; een vijfde
gebouw in het midden was de kapel die het Boeddhabeeld bevatte. Grootere
kloosters bevatten een complex van gebouwen waartoe behalve pariwéna's
verscheiden kapellen, aalmoezenhallen, vijvers, badhuizen, keukens en misschien
ook een school en een hospitaal behoorden.
De grootste en schoonste aller pariwena's was de tot het Groot Klooster
behoorende door den bovengenoemden Doetthagámani gestichte Lohapasáda, of
het ‘koperen paleis’, van welks pracht de Mahawánsa een uitvoerige beschrijving
geeft. Het was 230 Eng. voet in het vierkant en moet even hoog geweest zijn en
had, in den beginne althans, 9 verdiepingen, waarvan ieder 100 vertrekken voor de
monniken bevatte, die op hooger verdieping woonden naarmate hun heiligheid
toenam, zoodat de ‘arhats’, d.w.z. zij die reeds tijdens hun leven nirwana bereikt
hadden, het hoogst woonden. De
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MAANSTEEN.

vertrekken waren met zilver en edelgesteenten rijkelijk gesierd; 't rijkst van alles
moet de halle in het midden geweest zijn met gouden pilaren en festoenen van
parelen en den onvergelijkelijken ivoren troon waarop de zon in goud, de maan in
zilver, de sterren als parelen waren afgebeeld. Het dak bestond uit koperen pannen,
vanwaar de benaming ‘koperen paleis’. Al wat er van dit trotsche bouwwerk, eens
het schitterendst en opvallendst van Anoerádhapoerá, over is, zijn 1600 pijlers, diep
in den opgehoogden bodem stekend, in 40 rijen van 40 geplaatst; de meeste van
onbehouwen granietstukken, alleen enkele der middelste van sculptuur voorzien.
Nergens te Anoerádhapoerá treft zoozeer het verschil tusschen wat eens moet
geweest zijn en wat nu is dan bij deze ‘halle met de duizend beenen’ zooals de
Tamielen haar noemen.
Hij àl de blootgelegde overblijfselen van tot kloosters behoord hebbende
gebouwen, - welke hun bestemming was is niet altijd uit te maken - staan de pilaren
op een vierkant platform, welks basis soms door dubbel lijstwerk een sierlijk
voorkomen heeft. De meeste zorg is echter besteed aan de versiering' der
toegangstrappen. Deze is overal vrijwel dezelfde. Aan weerszijden van de trap ziet
men in geboogde steenplaten de deurhoeders (dwárapála's) staan, die bijna bij
elken trapingang worden aangetroffen. Zij staan, het bovenlijf lichtelijk zijwaarts
gebogen en zijn door hun rijken tooi als koningen, door de veelkoppige cobra die
zich waaiervormig achter hun hoofd uitspreidt als koningen der naga's - d.z.
mythologische onder den grond wonende wezens, half slang, half mensch, herkenbaar. Aan hun voet zijn gana's of dwergen afgebeeld die ook vaak, 3 in getal,
gebukt, met de handen op de knieën, tusschen pilasters geplaatst, de treden der
trap schijnen te dragen.
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Eigenaardig is dat voor den hoofdingang van alle gebouwen bij wijze van
drempelsteen een half cirkelvormige steen ligt. Aan deze ‘maansteenen’, zooals ze
genoemd worden, is ontzaglijk veel werk besteed. Sommige exemplaren zijn bizonder
goed geconserveerd en vertoonen een sculptuur die zoo goed als niets geleden
heeft. Ze bezitten meest 4 concentrische ornamentbanden met in het midden een
bloeiende lotos. Dicht dooreen-gevlochten loofwerk, olifant, paard, leeuw en zeboe
in processie elkaar nadravend, een rij hansa's (heilige ganzen), zijn het
conventioneele siermotief.
Nog mogen even de aandacht vragen de trapzijstukken van meer dan gewone
verdienste (zie hiernevens) waarbij een gelukkig gebruik is gemaakt van den mákara,
een mythologisch monster, uit welks opengesperden, gelanden muil de in een krul
uitloopende balustrade te voorschijn komt.
Ruim vertegenwoordigd onder de ruïnes zijn de aalmoezenhallen welke vele
koningen het zich tot een eer rekenden te stichten om er duizenden behoeftigen te
spijzigen. Merkwaardig is dat men in bijna alle vindt een lange steenen trog
(Singaleesch gal oruwa = steenen boot), die bestemd was voor de gekookte rijst,
waarmee de armen verzadigd werden. Nooit zou men op de gedachte zijn gekomen
dat deze eenige meters lange gootvormige bakken daarvoor hebben moeten dienen,
ware het niet dat de kroniekschrijver uitdrukkelijk vermeldt, hoe een zekere koning
bij het herstellen eener aalmoezenhalle een

TRAPZIJSTUK.

trog liet maken in den vorm van een boot om rijst te bevatten.
Ik hoop dat het mij gelukt is met verwijzing naar de afbeeldingen den lezer eenig
denkbeeld te geven van wat er te Anoerádhapoerá van vroegere grootheid over is.
Het zijn niet alleen tropisch klimaat en plantengroei aan welker vernielende werking
de treurige toestand der heilige stad moet worden geweten. De Tamielen, de
erfvijanden van het Indische continent, die het eiland nooit lang met rust hebben
gelaten, hebben er meer dan eens huisgehouden; in het jaar 849 op zulk een wijze
dat de stad er nooit meer bovenop is gekomen. Alle kostbaarheden die niet tijdig
geborgen waren, werden hun deel. Aan hen is het ook zeker wel te wijten dat de
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meeste beelden, die men te Anoerádhapoerá heeft gevonden min of meer verminkt
zijn. Ze waren Hindoes, die Tamielen, en hadden het daarom in de eerste plaats
op de tempelbeelden gemunt.
Het is natuurlijk uiterst moeilijk zich voor te stellen hoe deze stad, nu grootendeels
in den jungle verstopt en in den bodem verzonken, zich eens in den tijd van haar
bloei moet hebben vertoond. Bij de dagobakoepels, hoezeer ook afgebrokkeld en
begroeid, gaat dit nog het gemakkelijkst. Hun groote lijnen zijn nog duidelijk. Maar
hoe moet men zich den bovenbouw der pilaren-groepen denken? Immers daarvan
is niets meer over, omdat als materiaal hiervoor ‘hout’ werd gebruikt. Hier tast men
groo-
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tendeels in het duister. Afgaande op de beschrijvingen van den Mahawánsa moet
Anoerádhapoerá wel een wonder van een stad zijn geweest. De echt Indische zucht
tot overdrijving en maatloosheid die ook deze kroniek kenmerkt, maakt dat we van
hare schilderingen wel het een en ander mogen afdoen. Dat Anoerádhapoerá echter
iets heel bizonders was in haar grooten tijd kan niet betwijfeld worden. Eens hebben
zich die nu tot half begraven pijlergroepen ingekrompen monnikenverblijven vaak
verdiepingen hoog verheven en was er een Lohapasáda die met zijn glinsterend
koperdak de schitterend witte, door gouden chatta's gekroonde dagoba's in hoogte
nabijkwam. Eens waren er open hallen waarin Boeddha's met helle kleuren en
fonkelende juweelen blonken en prijkte het schilderwerk nog in vollen gloed waarmee
de oude Singaleezen gaarne hun steenen bouwwerken sierden en waarvan nu nog
maar hier en daar heel flauwe sporen over zijn. Eens was er een watervoorziening
die bewonderenswaardig moet zijn geweest, getuigen de nu nog bestaande enorme
kunstmatige meren, waarin het water der bergen wordt opgestuwd en de vele
steenen vijvers soms van bizonder smaakvolle constructie, waarvan vele helaas
sterk beschadigd.

GAL ORUWA.

Wat nu Anoerádhapoerá heet is een stadje, als men het zoo noemen wil, van
4000 inwoners, uit niet meer dan een paar vuile bazarstraten met onooglijke hutten
bestaande. Al haar roem ligt in het groote verleden. Gelukkig dat de tijd voorbij is lang is het nog niet geleden - dat de resten van dat verleden zelfs voor de ingenieurs
van het goevernement niet onaantastbaar waren, die voor hun wegenbouw veel
lieten wegsleepen en.... er zich op beroemden. Dat is tenminste gedaan; ook geen
invasie der Tamielen meer te duchten. Wat nu nog over is zal met piëteit en groote
zorg worden behandeld, zooals een ruïnestad die tot de allermerkwaardigste
*)
overblijfselen der Oostersche oudheid behoort dat verdient .
*)

Wie Anoerádhapoerá bezoekt make gebruik van het uitstekende boekje van John Still ‘Guide
to the ancient capitals of Ceylon’ (Colombo, Cave & Co.).
Hij zal dan zien dat het ook schrijver dezes tot gids heeft gestrekt. Verder van de bekende,
zeer fraai geïllustreerde werken van H.W. Cave, ‘The ruined cities of Ceylon’ en ‘The Book
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of Ceylon’ (pag, 522-578). Men vergelijke ook: Fergusson, History of lndian and Eastern
architecture (London 1910). Vol. I, p. 228-243. Den Mahawánsa kan men thans in de Engelsche
vertaling van prof. Geiger leeren kennen; L.C. Wijesinha vertaalde ook het levendig geschreven
en soms boeiende vervolg, dat niet tot het oorspronkelijke behoort.
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Een zomerdroom
Verzen door Frans Bastiaanse.
Hoog en vrij.
‘Hoe trots en statig vaart de vloot
Der wolken voor den wind
In zee van zonnig avondrood
Tot waar zij reede vindt,
Héél ver gemeerd in 't vlammend West
En rust den avond geeft,
Tot heel de hemel op het lest
Niet meer dan klaarte heeft....
Wat wilde ik zeilen, als zij doen,
Met wolken als een wolk,
Vér boven zee en weidengroen
En lager land en volk....
Want nimmer voel ik mij meer vrij,
Gevangene beneê,
O! wind, O! wolk denk ook aan mij
En neem mij met u mee....
Wat zoude ik goed daarboven zijn,
Die “slecht” op aarde ben,
Omdat ik zeg, dat schoonheids schijn
Het hoogste is dat ik ken,
Omdat ik spot met een moraal
Van menschelijk “kwaad” en “goed”
En eer wil sterven duizendmaal
Dan léven als “men” doet.
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Want die zoo onder menschen leeft
En voelt hun haat en hoon,
Begeert te wezen wat daar zweeft
Als wolken hoog en schoon:....
Een herfstdraad en een bloesemblad,
Een sneeuwvlok en een veêr,
Zij kennen, wat ik zelden had,
Maar staâg opnieuw begeer:
Een kracht, veel sterker dan de kracht,
Die in hun wezen huist,
Een wilden wind, die dag en nacht
Door woud en wolken bruist, Een sterken storm, wiens wreede lust
Meedraagt wat mee kan gaan,
En geeft aan 't on-geruste rust
Ver, héél ver hier vandaan.
Wat vrage ik dan! ben ik dan niet
Stralende wolk gelijk,
Daar mij door eindeloos gebied
Van Schoonheids koninkrijk
De stormwind mede heeft gevoerd
Van koninklijken geest....
En.... ben ik ooit zóó zeer ontroerd,
Zóó diep in rust geweest?’
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De heidebrand.
Zie je de zon, die zoo bloedrood is
Tusschen schaduwen, goudbruin, op het zand?
Dat doet de wind, die ons beider genoot is,
Die meedraagt de reuk van wat reinigend groot is:
Dat is de heidebrand....
Zij weten het niet, die den brand ontsteken,
Zij voelen het niet, die den heidamp zien,
Hoe heerlijk dat is naar die verre streken,
Waar de wilde vlammen den bodem uitbreken
In gedachten te vliên....
Over de heide, de Duitsche heide
En wijd over Twente waait hij naar mij:
Een vlammenoffer van heidensche tijden
Aan de Heilige Mei, die de ziel komt wijden
Met vreugd, die zonder einde zij....
Ik heb het nooit zoo goed geweten,
Hoe heerlijk dat is, een heidebrand:
Van dichtbij zengt hij, maar verre brengt hij
Het gevoel van vrijheid, ongemeten
Over het kleine venijnige land.
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In troebel water
door Sara Bouterse
Een Hollandsch Binnenhuisje.
IV.
Boven, door de dunne vitrages heen, waar ze haar bleek snuitje tegen drukte, keek
Aletje haar oudste broer en zuster na. Het kind voelde een lichte blijheid in haar
hoofdje. ‘Goed, goed’, dacht ze, ‘allemaal maar weg, en zij lekkertjes alleen met
mama! Ze waren toch altijd zoo vervelend tegen haar, en gisteravond hadden ze
al maar zoo naar zit ten praten. Over pa en ma. Lekker!’ En in zoeten triomf stak
het kind haar tong uit tegen de ruggen der twee langzaam wegwandelende figuren.
‘Wil je nog een kopje thee, Ma?’ vroeg ze dan met voorzichtige stem, en wijs van
gebaar, wendde ze haar hoofdje naar den kamerkant, waar 't groote bed stond.
In de schaduw der zware, donkere gordijnen rustte op 't witte kussen, Martha's
hoofd dat heel stil bleef.
Aletje, dichter bijgekomen, zachtjes sluipend op haar vilten pantoffeltjes, legde
haar kleine hand op de slordig afgezakte deken.
‘Nee, liefje, dankje, geen thee meer’, zei de moeder mat en zij glimlachte even
tegen haar.
‘Zoete maatje’, fluisterde het kind in de warmte van dien glimlach, ‘ben je zoo
ziek?’ Haar zachte lippen drukten de moeder veel zoenen op 't gezicht, dat op de
wangen twee sterk geaderde blosjes had nu.
‘Hoofdpijn, liefje. Ja, geef moeder maar een zoen. Zoete meid, hoor, moeder's
liefste schat’, vleide ze.
De magere armpjes omknelden vaster haar hals.
‘Je moet maar stil in je bed blijven, hoor’, zei 't kind op wijzen toon, ‘ik zal wel je
eten brengen. Zal ik’, vroeg ze dan, in een teederheid die al hooger wilde, ‘je bed
eens opschudden, hè, en je wat eau de cologne geven?’
Met een matten glimlach zei de moeder: ‘Wat eau de cologne, graag poes!’
't Kind bleef toen een heele poos druk in de weer met 't zoeken naar een schoonen
zakdoek, waar ze eindelijk triomfantelijk mee aandragen kwam. Rijkelijk sprenkelde
ze de sterk geurende eau de cologne uit den kristallen flacon.
‘Lekker hè’, praatte ze sussend, ‘zoo, nou tegen je hoofdje aan, en dan zal je
eens zien hoe gauw je beter bent’. Haar handjes legden den doorweekten zakdoek
op het voorhoofd, en de moeder sloot de oogen onder dien vochten, koelen druk.
‘Helpt het?’ vroeg Aletje, gretig den uitslag wachtend.
‘Heerlijk’, fluisterde de moeder, en haar hand ging naar 't kind heen.
‘Nou weet ik iets’, zei dan na een kort poosje, Aletje, ‘nou weet ik zoo iets leuks! 'k
Ga je voorlezen, net als laatst. Doen?’
‘Ja graag, kindje’.
‘Maar dan moet ik even weg om mijn boek te halen’, zei ze gewichtig en haar
blauw, geplooid rokje, waaierde wijd uit, zoo snel keerde ze zich op haar dunne
beentjes naar de deur toe.
Toen Martha Hoogland alleen bleef deed ze de mat gesloten oogen open, en
staarde star op één punt: een verloren blik in een ongeziene ruimte. Haar hoofd
was moe, maar scherp helder tegelijkertijd, en haar woelende gedachten, tot
éénzelfde steeds keerend, priemden er als vlijmende mesjes. Ze verlangde niets
sterker dan zoo maar hier te liggen in 't stille licht van de kamer. O, ze was lief Alette,
haar kindje, maar ze was te moe, te moe! Ze werd te oud voor haar kinderen, te
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oud van hart. Een snik voelde ze opwellen in heur borst, en de bevende onderlip
tusschen haar tanden klemmend, keerde ze 't hoofd naar den muur.
Alette's lichte stapjes tripten de kamer in,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

122
onder haar arm, mager in 't spannend, witte truitje, droeg ze 't groote, bont gekleurde
sprookjesboek. Bij 't raam ging ze zitten, de voeten op de stoelsporten, haar schoot
breed als van een oud vrouwtje. Toen, de bladzijden omslaand met haar vochtig
vingertje, één voor één, prevelde ze de sprookjesnamen: ‘Hans en Grietje, Klein
Duimpje, De witte Slang, Vrouw Holle. Welke zal ik je nou voorlezen?’ Genoeglijk
verschikte 't kind zich op haar stoel; over haar wassig wit gezichtje, star en scherp
van trekken, glansde een ontspannende glimlach. Haar stem, vaak dof en moeilijk
van vroege nervositeit, had ruimer en klaarder klank gekregen. In de knusse
vertrouwdheid met de stille, zieke moeder, de beredderende zorgjes voor haar, en
de durende rust van het Zondags-stille huis, koesterde het kind zich welbehaaglijk,
als een snorrend poesje op een warm plekje.
‘Nou, moeder, welke dan?’
‘Vrouw Holle’, vond de moeder, die dien laatsten klank gevangen had.
IJverig begon Aletje te lezen, eentonig hoog van stem; onmerkbaar vloeide de
eene zin in den anderen over, 't werd langzaam aan een kluwen van woorden,
waaraan de draad niet meer te vinden was. Maar haar radde stemmetje klonk zoo
opgewekt, en haar klein, schraal lichaam zat zoo plezierig in 't klare vensterlicht,
dat de moeder, zoo nu en dan, door haar zware moeheid heen, een glimlach voelde
openbreken.
Soms hield 't kind even op, en dan moest de moeder zeggen: ‘ja, ik luister wel,’
en 't laatste woord opnoemen. Waarna de eentonige preveling weer begon.
Martha, verstolen woelend in de zwoele broeiing van het bed, zocht op de
omgewoelde kussens een koel plekje voor haar hoofd, dat kloppend pijn deed. O,
't wasgoed, hier zoo maar stil te liggen, 't was goed dat niemand naar haar
omgekeken had van morgen, Marianne niet, Bert niet, Bert, haar oudste nog wel.
Ze had ze wel gehoord zoo pas, hun stappen, hun stemmen. Marianne, die zong!
O, Marianne, die zoo hard kon zijn, en die vroeger was geweest als Aletje nu. Maar
ze verloor ze, haar kinderen, haar ontviel alles, niets van al 't lieve dat behouden
bleef. 't Werd wel eenzaam, haar leven. Was van alles en allen eigenlijk alleen Aletje
haar niet gebleven, Aletje, de jongste en tevens de liefste van haar kinderen. Maar
geen der anderen had hart voor haar. Wie, die haar miste, als ze ziek en ellendig
hier boven lag? Kon ze zoo maar verder haar leven uitsukkelen, geen last meer
geven, nutteloos, als alles wat oud wordt. Ja, oud, oud! Haar gedachten wogen het
woord en voelden de zwaarte pijnlijk. Ja, zij werd een ouwe vrouw, heur haar,
hoeveel grijze strepen verborg het al, en wie wist beter dan zij zelve hoe ze den
scherpen blik van Hoogland vreesde, als 't zonlicht haar gezicht in naakte waarheid
gaf! Stierf ze maar, dan stond ze niemand meer in den weg, dan kon hij een andere,
een jonge nemen! Haar handen kramp ten zich in de nachtjapon, haar borst voelde
't felle van dien greep. O, ze wist het immers toch wel, ze was niet mooi, niet jong,
niet verstandig! O, die pijnende gedachte, die maar niet te stillen was, dat altijd
woekerend vermoeden, dat hij alleen om haar geld....
‘Luister je wel moeder?’ Aletje's stemmetje vroeg het dringend-driftig.
‘Zeker’, zei Martha snel.
‘Prettig, hè, moeder. Zitten we hier nou niet gezellig?’
‘Heerlijk liefje’.
Maar 't kind, geheel wèg in haar plezierigen ijver hoorde niet den snik die zich
onder de dekens versmoorde.
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Tegen twaalf uur, toen de kerkklokken hun zwaar gebombam luidden, had de zon
het in de kamer warm gemaakt. Nu en dan drong een vaag geschuifel van langzame
voetstappen tot het open venster door: kerkgangers die huiswaarts keerden.
Voor het open raam, leunde Aletje haar
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knieën op een stoel en boog haar bleeke hoofdje tusschen de gordijnen door. Het
pluimpje van haar opgenomen haar, sprietig onder den strik van vurig rood, piekte
als een voelhoorn vooruit. Nu en dan wierp het kind met een nuffig gebaar van haar
handje 't weerspannige lokje weer terecht, dat fijntjes op haar voorhoofd kriebelde.
‘Niet te ver uit 't raam hangen, Alet’ waarschuwde Martha, zich oprichtend uit de
kleffe broeiing der dekens. Haar warme lippen zochten gretig de koelte van een
tochtje.
‘Moeder’, vroeg het kind voor den zooveelstenkeer, ‘vondt je 't mooi, vrouw Holle?’
‘Prachtig’.
't Kleintje, een voldaan lachje over haar spitse snuitje, dook haar hoofdje weer
tusschen de gordijnen weg.
‘Nou weet ik nog iets leuks’, riep ze dan blij, ‘'k Zal je vertellen, moeder, wie er
langs komen, en dan’, maar haar schel stemmetje knapte ineens af en een vuurrood
gezichtje keek even snel en schichtig naar Martha om. Dan knikte ze een paar malen
naar buiten, wat schuw en terughoudend en wuifde met haar handje.
‘Wie is daar, Letje?’
‘Pa’, zei 't kind en kwam van haar stoel af.
Ook Martha werd plotseling onrustig, en haar vingers gaven nerveuze veegjes
over de dekens.
Beiden, 't kind star en gespannen, luisterden een poos, hun oogen turend naar 't
leege plafond.
Wat later brak een vroolijk neuriën de spanning van stilte en stappen, krachtig en
vlug, kraakten van dichtbij op de bovengang. Een hand stiet met levendig gebaar,
de even aanstaande deur verder open, en Hoogland, 't gezicht opgericht, een lach
nog om zijn mond, trad de slaapkamer in.
‘Zoo, Aletteke’, en hij sloot liet smalle, zenuwachtigbleeke gezichtje van Alette in
zijn koele handen, ‘braaf Mama opgepast, pop?’
‘Ja pa’, zei 't kind gedwee. Hij gaf haar een vluchtigen zoen op het voorhoofd en
zij drukte haar lipjes tegen zijn gladde wang.
‘Hoe is het hier?’ vroeg hij dan, een hand op de bedspijl leggend.
Aletje zag van de een naar den ander: het afgewende hoofd van Martha, en het
rustige gezicht van den vader, en dan, muisjesstil slipte zij weg door de nog opene
deur.
Zij waren alleen in de kamer.
‘Hoe is 't hier’, vroeg hij voor den tweeden keer. Hij rook den fletsen geur van
verdroogde eau de cologne, er was iets armzaligs in en hij haatte die burgerlijke
lucht. In een lichten weerzin, keek zijn scherp-critische blik naar 't vrouwenhoofd,
zoo groezelig bleek in 't zonnelicht; de al rimpelige hals kwam stoer en breed boven
't laag-ineengefrommelde nachtponboordje uit. Zij droeg het niet zware haar tot een
vlechtje ineen-gewrongen, en over haar wangen en voorhoofd piekten de korte,
losse lokken.
't Was of Martha zijn scherpen blik in haar hals voelde branden: zij wierp zich om,
en streek heftig de warrende háren weg. Zijn oogen zagen haar koel, maar vriendelijk
aan, zij ontweek dien sterken, heerschenden blik.
‘Hoe gaat het?’ hervroeg hij.
‘Och, ga toch weg. Je ziet me immers toch veel liever niet. Niemand als Aletje -’
begon zij bits te prevelen.
‘Ah, mon Dieu, alweer het oude liedje. Zeg, vertel me liever eens, is je hoofdpijn
nu wat beter?’
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Zij maakte een gebaar met haar hoofd, alsof ze zeggen wou ‘toe nou’ en haar
wenkbrauwen trok ze wat spotachtig omhoog, maar om haar mond begon het te
beven, zooals het trilt om de lipjes van een kind dat pruilend zal gaan huilen.
Diep-in voelde ze zich geheel ontdaan: dat hij, voor den tweeden keer nu al, uit
zich zelf gekomen was, hij, die zich anders, na haar boosheid, soms dagen lang
niet verbidden liet!
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Hij zette zich op den rand van het bed en bleef haar aanzien met z'n
koel-vriendelijken glimlach.
Stil verwijt ook, meende ze er in te lezen. Zij werd geheel week, en plotseling
begon zij droevig te schreien, het laken tegen de oogen gedrukt.
‘Daarnou, dat heb je er van. Wordt dan toch es ééns wijs. Mijn God, er is toch
immers geen reden’.
‘Ja, ja’, snikte ze, ‘dat is het juist’.
‘Och, maar kind, dat is toch al te belachelijk! Waar, in godsnaam, haal je die
muizenissen altijd van daan. Zal daar dan nooit eens een eind aan komen?’
Toen zij schreien bleef, had hij even een gebaar van weg-willen gaan, dadelijk
hield haar hand hem terug.
‘Nee, nee’, snikte zij klein, ‘ga nou niet weg’.
‘Ja, als je dan eens begint met die kinderachtige tranen achterwege te laten’.
Zij zat nu overeind, haar beschreid gezicht tot hem geheven.
‘Zeg dan’, zei ze heftig, ‘dat 't niet waar is. Ach, God, ik heb er zoo'n ellende om
gehad’.
‘Wat nou niet waar. Vertel me dan eerst eens wat er wáár moet zijn’.
Ze had zijn hand genomen, die ze tusschen haar gloeiende vingers klemde, hevig
en liefkoozend. Zijn oogen zagen zoo rustig, zijn glimlach was zoo ontwapenend
kalm.
‘Maar je kwam er toch zoo vaak, je had er altijd den mond van vol. 't Was Aafke
voor en Aafke na. En nou gister weer’.
‘Dus je hebt gedacht dat....’ hij brak zijn verbaasden uitroep door een schaterlach
af.
‘Toe, lach niet’, zei ze nerveus.
‘Maar 't wordt nou toch wel een beetje te bar, hè? Een kind, dat den leeftijd van
je eigen dochter heeft!’
‘Waarom kon je dan gisteravond niet eens thuis blijven? Ik heb 't je zóó gevraagd’.
Zij beet een snik weg in de lakenpunt.
Innerlijk geheel gerustgesteld glimlachte hij fijntjes om de naiveteit dier nooit
rustende jaloezie. ‘Aafke Keefstra, de dikke botte Friezin. Hoe god's ter wereld,
kwam 't iemand in de gedachte, ah ja, dat was net iets voor Martha om in die
vuurrooie wangen, die compacte vleeschmassa, gevaar te zien. Bah, een beleediging
was 't bijna.
‘O, dus daarom mocht ik gisteren niet naar de vergadering. Omdat Mevrouw mijn
echtgenoote me van een partijtje schaak bij den burgemeester verdacht’, zei hij
plagend, maar toch een beetje scherp hoog van toon. ‘Zeg eens, je schrijft me geen
heel hooge eischen toe, mijn waarde. Geloof gerust, dat dergelijke ongracieuse
juffies niet van mijn....’ Maar haar gezicht versomberde weer, en hij zei, nu ernstig
en met klank van verwijt: ‘Zeg, zullen wc eens een ruwe optelling maken van de
dames, mogelijke en onmogelijke, die mij al scènes hebben bezorgd? En nooit, nee,
nooit nog heb ik in ernst reden gegeven’.
Het klaarde in Martha's ziel; de vaste, diepe klank van zijn stem, de kracht zijner
overtuigende woorden, o, het stilde zoo heerlijk de pijn van die altijd wondende
achterdocht. Nee, bewijzen, zekerheid, ze waren er niet. O, als 't dan eens niet waar
was, als ze 't vasthouden kon, dit lichte, blijde vertrouwen, het geloof in zijn woorden,
zijn stem. Zij nam zijn hand, en legde er haar gloeiende wang tegen aan. Hij was
toch van haar, hij hoorde haar, ondanks alles. Zij mocht dan minder zijn, hij mocht
haar dom vinden, en anderen veel knapper, hij was haar man, van haar, van haar!
O, die meid, hoe had ze haar gehaat, die meid, met haar mooie, rooie wangen, haar
felle oogen, en zoo jong, zoo jong!
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‘Zweer het me dan’, zei ze.
Maar hij proestlachte weer. ‘Zeg eens, voor den hoeveelsten keer zou dat zijn?
Worden we langzaam aan niet te oud voor zoo'n teedre dwaasheid? Nou, ik plaag
je maar’, suste hij dan vlug 't wat schril-spottende van zijn stem. ‘Kom sta nou maar
gauw op, 't loopt naar half een, en ik verlang naar m'n kopje koffie’.
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‘Zeg dan eerst, toe Herman, wat kan 't jou nou schelen, zeg dan nog eens dat je
niets om haar geeft - dat er niets is. Toe, zweer het me dan’.
‘Nou, ik zweer het! Daar, is 't nou goed?’
Zij glimlachte en een zware zucht beefde haar de lippen over.
‘Je komt dus gauw? 'k Ga vast naar beneden’.
Ze knikte en langs haar wang gleed nog een enkele traan neer, die ze bij den
mondhoek weglikte.
Dan sloeg ze de dekens terug, en ademend diep en verruimd, begon ze zich snel
te kleeden.

V.
Toen Martha beneden kwam in de zonniglichte huiskamer, en de kinderen groette,
wat stroefjes nog en moeilijk van houding, klonk Hoogland's uitroep iets geforceerd:
‘Ah, Mamaatje’.
Marianne en Bert, samen voor 't venster, wisselden snel een blik, gaven elkaar
een stille beduiding van: 't Is weer in orde!
Kleine Alet sloeg de armen om mama's knieën, haar zoo neertrekkend tot een
zoen. Stiller kwamen de twee oudsten haar begroeten, Marianne reikte vluchtig haar
wang en Bert vroeg: ‘Hoe gaat het u, mama?’
In den leuningstoel bij 't eene raam rookte Hoogland zijn cigaret, waarvan de
blauwe rook fijn geurend in de kamer verijlde. Zijn eene been had hij over 't andere
gelegd en de lichte pantalon tipte weg boven de lila sok met gelig blokje. Spits puntte
de glanzend bruine laars, waar hij met zinnenden glimlach op neerkeek.
De tafel was ordelijk gedekt met vage glimmingen van 't witte steengoed, en de
koffie geurde sterk. Bedrijvig had Martha zich achter 't koffieblad gezet, en Alette
reikte de dampende kopjes rond. Hoogland dronk met kleine genietende teugjes.
‘Wat hebben jullie van morgen uitgevoerd’, vroeg hij, om eens iets te zeggen tot
z'n twee oudsten, en zijn soezerig, genoeglijk peinzen met wat woorden te bedekken.
Marianne, in de breede vensterbank gezeten, 't goud-bruine hoofd half verscholen
achter 't zware gordijn, liet aan Bert het antwoord.
De lange, jonge man kleurde flauwtjes, alsof hij op z'n stille gedachten betrapt
werd.
‘Wij, o, we hebben wat gewandeld. 't Was lekker buiten’.
‘En Marianne, kind, kom er eens voor den draad. Je bent zoo zwijgzaam van
morgen’.
Zij boog haar mooi hoofdje om 't gordijn, 't slanke gezicht naar haar vader keerend,
de donkere oogen groot en ernstig, een rimpel boven den kleinen neus.
‘Och, ik heb nou eens niet veel zin. Dat kan zoo es gebeuren, hè?’ Haar jonge
stem klonk stroef en haar woorden waren wat bits.
‘Kijk, ze speelt kiekeboe’, lachte Aletje, toen 't bruine hoofd weer achter de
gordijnen school.
‘Je doet maar naar verkiezen’, vond Hoogland. Hè; wat was dat meisje nukkig
den laatsten tijd, een humeurtje hoor, zoo langzaam aan.
Ook Martha keek geërgerd naar de twee; vervelend deden die van morgen, geen
hartelijk woord hoorde je, geen lachje kon er nog af!
Bert ving juist haar blik vol wrevelig verwijt.
Ja, nou zeker maar dadelijk weer liefjes doen, net of er niks was gebeurd, op
commando vroolijk en treurig kijken. Hij herinnerde 't zich nog zoo goed uit zijn
kindertijd: was er ruzie en had je den moed de zware stemming met wat
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luidruchtigheid van je af te gooien, dan werd je onverschilligheid verweten. Maar
bleef je na een plotseling veranderde humeursgesteldheid nog wat lang in de vorige
stemming, kon je zoo gauw den opgewekten toon niet vatten, dan klaagde mama
dat je zoo weinig in de gezelligheid deelde. Ja goed, toen was je een kind, hulpeloos
en afhankelijk, maar nu als een pieppop
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't gewenschte woord uit je te laten drukken, daar was je langzamerhand toch wat
te oud voor geworden. Nee, hij verdraaide 't ook. Die anstellerij altijd, 't eene uur
huilen, 't andere lachen.
Norsch keerde hij de kamer zijn rug toe en keek naar buiten. Zijn hoofdpijn was
er, na 't gesprek met Marianne, niet beter op geworden, hij voelde zich landerig en
gedrukt. Je had 't heele jaar hard gewerkt, gekampt met je zenuwen, je streed met
allerlei melancholische aanvechtingen, en als je dan eindelijk thuis kwam om eens
wat te rusten en kracht voor 't naderend examen op te doen, (hoe je ook eigenlijk
nog zoo stom kon zijn om je daar illusies over te maken) dan vond je den eersten
avond een leege huiskamer, en een moeder, die zich migraine gekeven had. Papa
- nou ja, die was bijna altijd op 't verscht! Maar verdomd, als hij nog eens een vacantie
thuiskwam, hij zou ze wel eens vertellen, dat hij zóó niet werken kon. Beter nog
alleen op je kamer in een leeggeloopen stad, dan de moedwillige misère van een
vergald huiselijk leven te moeten deelen. Op je kamer had je tenminste rust!
Hoogland wierp 't witte eindje van zijn cigaret in 't aschbakje, stond op en schudde
de zonnewarmte, waarin hij zich gekoesterd had, wat van zijn aangenaam-verloomde
leden.
‘Kom, koffiedrinken,’ had Martha gezegd, en 't kleine Aletje schikte gedienstig de
stoelen rond de tafel.
Ook Marianne en Bert kwamen zitten; hun strakke gezichten negeerden de
vragende blikken. Marianne's rood mondje was zoo vast gesloten, dat de kuiltjes,
terzij van haar lippen, bijna geheel schenen weggewischt.
‘Waar blijven Leen en Jaap nu weer?’ Hoogland vroeg het geïrriteerd; de minste
inbreuk op de uiterlijke vormen kon hem soms plotseling pijnlijk hinderen.
Zijn vrouw wist er weinig op te zeggen. en omdat Marianne en Bert geen van
beiden schenen te antwoorden, zei Aletje: ‘Japie is van morgen na 't ontbijt
weggegaan, en Jans zegt, dat Leen den heelen dag wegblijft met Castor. Hij heeft
brood mee.’
‘De twee onafscheidelijken’, merkte Hoogland met een lachje op. ‘'k geloof dat
Leen alleen zooveel met Castor op heeft, omdat die hem niet tot praten verplicht’.
Papa's stem had een spottenden klank, en beiden, Marian en Bert, voelden even
den drang tot verdediging en verzet. Geen wonder, dat je hier de spraaklust verging.
Maar zij bleven zwijgend hun boterham eten, Marianne met korte nijdige happen,
Bert traag en zonder veel lust.
‘Apropos’, zei Hoogland in een kleine stilte, ‘dat zou ik haast nog vergeten. We
krijgen van middag waarschijnlijk bezoek. Mijnheer en Mevrouw Berdens. Ik kwam
ze van morgen tegen’. Hij legde mes en vork neer en keek Martha aan.
‘Zóó’, zei die, in gedachten gauw de salon inspecteerend en het eigen toilet, ‘hoe
laat?’
‘Nou, dat vroeg ik natuurlijk niet. Maar 'k denk zoo tegen een uur of vier. Ze zeiden
tenminste dat ze een kopje thee kwamen drinken, heel officieus dus’.
‘Hè, dat valt nou niks’, zei Martha.
‘Hoe zoo’, vroeg Hoogland, neerkijkend op 't mes dat zijn blanke vingers spelend
verlegden.
‘Och; dat ik er niet op gerekend heb, en me nog verkleeje moet. Zij is zon chique
altijd’.
Hoogland's neus rimpelde wrevelig. Hè, hoe inburgerlijk was dat weer.
‘Notaris Berdens, is dat niet uw vroegere chef, papa?’ had Bert gevraagd.
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‘Ja, je kent ze geloof ik nog niet. Ze wonen hier nog maar kort, voor zijn gezondheid
is dat. Hij is wat ziekelijk, en ze gaan weinig uit, maar als oude bekenden, nietwaar,
treffen we elkaar zoo nog al eens’.
‘Zij is immers zooveel jonger, is 't niet’, vroeg Bert, zonder veel belangstelling,
maar om toch ook eens iets te zeggen, en het antwoord wachtend, keek hij vragend
zijn
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vader aan. Hoogland had juist op dat moment de oogen neergeslagen, die 't
langzame spel zijner vingers volgden. En zonder dat hij wist van waar en hoe het
kwam, sloeg plotseling de vonk van een vermoeden in Berts gedachten. Hij werd
rood, een onzekerheid kwam in zijn oogen, om zijn mond, en schuw tastte z'n blik
naar Martha. Maar haar gezicht was onbewogen, het droeg een vredigen lach en
geheel onbevangen zei ze: ‘Ja, ze is heel wat jonger. Hier in 't dorp valt ze niet erg
in den smaak, maar ze is werkelijk wel aardig toch’.
‘Wat is 't voor een type’, vroeg Bert verruimd.
‘Nou, niet bepaald knap, vindt je wel, Her? Nog al bij-de-hand en een beetje
manachtig’,
‘Maar bar elegant’, gooide Marianne er tusschen.
‘Nou, zoo bijzonder’, twijfelde Martha, ‘wat vond jij ook weer, Her?’
‘Een grauw teint’, zei Hoogland onverschillig, ‘en wat zwaar ook. Mijn type niet.
O, wacht, daar hebben we eindelijk Mijnheer Jaap eens....’
Even was zijn hoofd voor 't raam zichtbaar geweest, zijn brutale oogen hadden rap
de kamer ingekeken, en al heel gauw daarna kwam hij binnen. Zijn rood
jongensgezicht had een dwazen lach, half verlegen, half uitdagend. Zoo pas, toen
hij, luid zijn liedje fluitend, over 't grasperk kwam gerend, had die eene blik in de
huiskamer hem een schrik in 't hart gegeven. Dat had hij niet verwacht! Mama lag
te bed meende hij, 't kwam er in die dagen zooveel niet op aan, en 't viel hem daar
leelijk uit de hand, toen hij 't geheele gezin, in kalme regelmaat rond de tafel vond
geschaard.
‘Dag’, groette hij, terwijl in zijn blinkende oogen de afwachting loerde, hij vreesde
een geweldig standje en zijn onderlip zette zich al schrap. Toen bedenkend dat hij
Mama nog geen goeie morgen had gezegd, duwde hij zijn warme wang even tegen
haar mond, en ging dan stilletjes zitten.
‘We zijn bijna klaar jongetje. 't Is wel wat laat om nu nog te eten’.
Jaap overzag met angstigen blik de tafel, waar de stapel brood, 't schaaltje
rookvleesch zijn bovenmatigen eetlust tergend lokte. O, en lever!
‘'k Zal 't nooit weer doen’, zei hij gauw, gulzig starend naar de malsche plakken.
Bert en Marianne begonnen te lachen, ook Hoogland moest even een lachje met
zijn servet wegvegen.
't Gezicht van den kleinen jongen, toch al rood, kreeg hooger kleur, de opgetrokken
wenkbrauwen duwden rimpels in 't voorhoofd, zijn wimpers knipperden.
‘We zullen 't dan nog maar eens door de vingers zien’, vond Hoogland. Hij voorzag
een van Jaaps bulkende huilbuien en hij had, althans voor vandaag, zijn bekomst
van tranen.
‘Maar in 't vervolg op je tijd passen, jongetje’.
‘Ja, pa’, zei Jaap gedwee. Hà lekker, 't liep goed af. Ma begon zijn boterhammen
al te smeeren, zijn maag deed hem bijna pijn van den honger.
‘Marianne’, zei Martha toen ze Jaaps portie op zijn bordje had gelegd, ‘blijf jij van
middag thuis?’
't Meisje, dat verveeld naar buiten had zitten kijken, vroeg voorzichtig, dadelijk
een bedoeling in die woorden radend ‘Hoe zoo?’
‘Als je niet uitging, dan zou ik wel graag willen, dat jij van middag thee schonk’.
Zij wist dat Hoogland graag Marianne's lief figuurtje in de kamer zag, ze kon zoo
vroolijk en innemend zijn als ze wou, en 't vooruitzicht van een gesprek met Mevrouw
Berdens, die er zoo'n aparte manier van conversatie op nahield, benauwde Martha.
‘O, daar denk ik niet aan’, zei Marianne dadelijk en ze had even een zoet
wraakgevoel. ‘Ik ga in elk geval uit’.
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‘Hè god, jij wil nou ook nooit eens iets’, viel Martha uit, ‘altijd ben jij even dwars’.
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Maar Hoogland had een verlichting gevoeld, toen het meisje zoo beslist haar
weigering gaf. 't Was veel beter zoo. ‘Niet de kinderen. Hij hoopte dat ook Bert....
‘Och, Martha, laat ze hè? 't Is Zondag en ieder heeft dan zoo zijn plannetjes. Wat
ga jij doen Bert’,
‘'k Weet nog niet. Wat vossen denk ik’.
‘'k Ging liever de lucht maar eens in, je ziet zoo pips’. Hij keek een oogenblik
aandachtig naar 't bleeke, smalle gezicht van zijn zoon, de oogen die hem zoo
vreemd ontweken. Wat had de jongen; beiden, Marian en hij, leken ze ontstemd.
Nog altijd om die thuiskomst zeker! Ja God, ze moesten eerst zelf maar eens een
gezin hebben, 't huwelijksleven kennen. 't Was makkelijk genoeg, in theorie, je daar
de meest mogelijke volmaaktheid van te droomen.
Plotseling klonk een onderdrukt geproestlach, dat hen allemaal op deed kijken.
Japie, barstend rood, de wat schuinstaande oogen glimmend als gitten, zat, heel
in zijn eentje, te kampen met een onbedaarlijke lachbui.
‘Wat heb je jongen?’
Hij proestte en zakte scheef op zijn stoel.
‘Hè, je schopt me’, zei Aletje nuffig en ze trok haar rokje wat voor zijn vuile
schoenen weg.
Maar Japie, die om Papa's oogen even iets joligs tintelen zag, zei, ineens weer
uitbarstend: ‘gò, 't was zoo gek dat mensch. Ze was wel zóó dik!’ Hij strekte de
armen ver over de tafel en boog de vingers naar elkaar toe als of hij een
denkbeeldige dikte omvatten wou.
‘Toe, hoe kan dat nou’, zei Aletje met laatdunkend lachje.
‘En ze kon niet loopen haast’. Zijn hoofd zakte achterover in een nieuwen lach.
‘Wie en wat was nou dik, en kon niet loopen!’ zei Hoogland, een beetje kort, om
aan dat onzinnig lachen een einde te maken.
‘Nou’, begon Jaap hakkelend, ‘der was een vrouw en die was woeiend. Ze wou
ons na en toen..’
‘Wat voerden jullie dan uit voor katte-kwaad?’
‘O, niks, we waren op 't land, der stonden van die lange biezen’. Zijn blik gleed
snel langs Aletje, die van nee knikte, al maar langzaam van nee.
Onder de tafel trapte hij haar gauw op den voet, beduidend dat ze haar mond
moest houden.
‘Zoo’, zei papa flauwtjes, ‘en toen?’
‘Nou, en dat mensch dat wou 't niet hebben. Van den boer mag 't best, O jee, we
doen 't zoo vaak, en hij zeit er nooit wat van. Maar dat wijf’.
‘Hei, hei’, remde papa. ‘Wat zijn dat voor woorden?’ Omdat Aletje hem zoo
dreigend zat aan te kijken, en 't roode puntje van haar tong tusschen de bleeke
lipjes naar hem uitstak, en dan weer van nee schudde met haar hoofd, werd Jaaps
stem onzeker: ‘Toen wou ze ons pakke, maar ze was zoo dik, ze kon haast niet. En
toen’, weer met een uitbrekend lachje, maar hij durfde niet goed om het afwachtende
gezicht van papa, ‘toen verloor ze der slof en toen kwam Jan Droes stiekum achter
der, want die had ze niet gezien, en die gooide me daar der slof effetjes een eind
weg, wel twee landen ver’. ‘Netjes’ vond papa en Martha zei: ‘schandalig toch, zulke
jongens’.
‘Zeg eris, wie was die vrouw’, vroeg Hoogland plotseling en Jaap, in een schrik
dat pa der wel eens komen kon, hij moest zoo vaak bij de boeren zijn, zon angstig
op een naam, een andre. 't Wijf had geroepen: die eene ken ik wel. Dat's der eentje
van Hoogland.
‘'k Weet het best’, zei ineens Alette's dunne stemmetje. Gofferdikkie, daar had je
haar weer. Zijn voet schoot onder tafel naar haar uit en zijn oogen smeekten.
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‘Wat zei je poes?’ vroeg Martha 't kind even de bleeke wang streelend.
‘Jaspers’, zei Jaap maar gauw, de stem van Aletje overpratend.
‘En ben je daar van morgen heelemaal geweest?’ Papa's verwondering klonk
wantrouwend.
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De kleine jongen kreeg het benauwd, en hij wou juist weer een uitvlucht zeggen,
toen Aletje, heel zacht, maar toch hoorbaar ‘jokkebrok’ zei.
Hij schopte, harder dan ie gewild had, want 't kind gilde 't plots uit ‘Au, au’.
‘Wat is er nou weer?’
‘Hij schopt me zoo’, huilde Aletje.
‘Dat lieg je’, verdedigde Jaap, ‘ik gaf je enkel maar een douwt je’.
‘En waarom deed je dat?’ vroeg Hoogland, die 't stille knikken en 't zachte
gemompel van Alette wel had opgemerkt.
Heelemaal in 't nauw gebracht, begon Jaap nu ook te huilen.
‘Was je bang dat Alette iets zeggen zou?’
En 't kind, haar beentje wrijvend, waar ze de pijn van den schop nog meende te
voelen, zei met fel stemmetje:
‘'k Weet toch best wat ze hebben gedaan’.
‘Hou je gezicht, liegerd’, snauwde Jaap.
Hoogland gebood stilte.
‘Wat weet je, Alet?’
Even aarzelde ze nog of ze 't wel zeggen zou, maar omdat ze allemaal zoo
afwachtend naar haar keken, zei ze het, wijs-gewichtig: ‘Ze nemen konijnen weg
bij de boeren.
Rukkend aan de banden van zijn omgeknoopt servetje, alsof hem dat in zijn
verdediging hinderde, barstte Jaap uit, z'n hoofd gloeiend: ‘'t is nietes, liegerd, 't is
nietes. We hebbe geen konijnen gegapt. Goffierdikkie, ze liegt het’, huilde hij, toen
papa z'n arm pijnlijk omknelde. ‘Ga jij eens gauw naar boven hè. Is me dat een taal!
Over dat zaakje zullen we 't nog wel eens nader hebben. - Allo, naar boven’.
Jaap stoof weg, met gillend gehuil, maar bij de deur keerde hij plotseling zijn
vertrokken gezicht, vuurrood boven 't witte servetje, dat hem over den eenen
schouder hing, naar Aletje toe.
‘Valsch krèng’, krijschte hij, en dan nog eens, in den wellust van zijn woede:
‘gemeene smeerlap’. Maar dan ook dadelijk, bliksemsnel, rukte hij de deur open en
rende de trappen op. Zijn luid misbaar was nog in de kamer hoorbaar.
Om de tafel zaten ze gebluft.
‘M'n god’, zei dan eindelijk Martha, en klagelijk klonk het, ‘wat een jongen toch.
Konijnen stelen, 't is geen kleinigheid ook. Wat moet daar uit groeien’.
Hoogland, door 't lawaai uit zijn prettig evenwicht gesmeten, keek wrevelig op z'n
leege bordje neer.
‘'k Zal het onderzoeken natuurlijk. Morgen moet Aletje me maar eens vertellen
wat ze er van weet’.
Alette, recht op haar stoel, zat tusschen de ouders in, met de bleeke heiligheid
van een communiemeisje. Haar mondje sloot gewichtig.
‘We kunnen zeker wel opstaan?’ vroeg Marianne, en toen papa zijn stoel
achteruitschoof, ten teeken dat het koffiedrinken afgeloopen was, stond ze op, en
langs Aletje gaande, boog ze lenig over de leuning van haar stoel, en haar mond
siste in 't kleine oor: ‘klikspaan, klikspaan’, twee keer, vol bijtenden hoon.
Toen, Bert wenkend, die haar lusteloos volgde, was zij rap de kamer uit.

VI.
Boven, bij Marianne, hadden ze een poosje nog samen nagepraat: over den kleinen
jongen, die zoo boefjesachtig opgroeide, de schrik van het dorp werd. Bert, altijd
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wat zwaar op de hand, had zorgelijk den konijnendiefstal, waarover ook Marianne
wel eens had hooren mompelen, iets meer dan kattekwaad gevonden: een leelijk
ding dat voor de toekomst te denken gaf. Maar Marianne, meer vervuld van 't eigen
leven, eigen grieven en leed, had 't een jongensstreek genoemd, en, 't gesprek weer
op de ouders, hun opvoeding gebracht. Even nog hadden ze daar samen over
doorgepraat, toen was Bert naar boven gegaan, om wat troost bij Schiller, zijn
lievelingsdichter te vinden. En Marianne, de handen in den schoot, zat soe-
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zend, de oogen gesloten. Hè, wat een lawaai maakte Jaap, je zou er zoo van
stampvoeten. Was er hier ooit anders dan herrie? Valsch, klein ding, die Alet, daar
zou een verwend poppetje uit groeien, 't leek wel of papa en ma beiden haar te
vriend wilden houden. Natuurlijk, 't kind had geen oordeel nog, tot zoolang was je
goed. Ouders als zij, moesten hun kinderen altijd twaalf jaar kunnen houden. Toen
zij zoo oud was, hield ze ook van mama, en o, van vader, oneindig veel.
Hartstochtelijk lief had ze papa gehad, hij kon zoo vroolijk, zoo aardig altijd zijn.
Maar, den laatsten tijd was er zoo iets scherps in haar gevoel gekomen, was ze hen
zoo akelig duidelijk gaan zien. Niet meer als vader en moeder, die vroeger toch van
allen de liefsten bleven, bij wier naam alleen al troost te vinden was, een veiligheid
door niets en niemand aan te tasten. Het was verloren geraakt, zoo langzaam,
ongemerkt, waar en hoe? het was niet na te speuren; maar het gaf een drukkend
gevoel van eenzaamheid, en wankel stond ze, nu haarden steun van dat kinderlijk
geloof ontviel.
Marianne leunde haar armen in den schoot, en de kin neerduwend op de
ingestrengelde vingers, staarde ze naar buiten, in 't stille lommer van den tuin. De
zon scheen er over met zacht gouden glans en het luwe windje dreef de zoelte haar
open venster in. Het voerde een vagen geur van rozen met zich mee. Marianne
proefde het als een wrange smaak in haar mond; een lichamelijke sensatie van
afkeer, wrevel en verdriet. Zij boorde de punten van haar ellebogen dieper in den
schoot, en 't gezicht drukte zwaarder de stille handen.
‘In dezen tijd’, dacht ze, ‘deze zon en deze geuren!’ Diep in haar hart schrijnde 't
oude verlangen zijn nieuwe pijn. O, de volheid van het leven, de blijde beteekenis
van iederen dag, en ieder uur dat weer zijn eigen bekoring gaf! Hoe roekeloos
gelukkig was ze toen geweest, en hoe nijpend had haar daarna de schaamte gekneld,
toen zij weer eenzaam bleef in haar gestoorde leven. Hij had er de hechtste
steunselen omver gehaald; nooit had ze voor dien tijd zoo scherp de leegte, de kille
liefdeloosheid gevoeld, en hij.... Met een enkel woord, een lichte lach, een vaag
gebaar van spijt en machteloosheid was hij weggegaan.
Maar voor haar was 't nooit meer goed geworden daarna! Hoe kon ik het gelooven,
dacht Marianne en drukte de vingers tegen het voorhoofd, in een scherp verlangen
zich zelve pijn te doen. ‘God, hoe belachelijk ben ik’....
En omdat zij plotseling Japie's dreinend gehuil weer hoorde, vloog ze overeind,
en de deur openrukkend, riep ze gebiedend, met overspannen zenuwstem: ‘Hou
op; hou nou op hoor!’
Daarna werd ze stiller van hart en moe zonk ze terug in haar stoeltje.
Wat doe ik toch raar tegenwoordig, dacht ze kalmer, gisteren aan tafel ook al
tegen Pa; zou 't nooit meer als vroeger worden? Hoe was het toen ook weer? Als
ik 's morgens opstond, was ik blij met den dag, ik hield van iedereen en alles. En
nadat ik hèm heb leeren kennen is 't alles zoo anders geworden. Ik zie zoo klaar
hoe leeg en leelijk het leven hier is in huis; ik haat mama soms om haar
onbeheerschte jalouzie, ik kan geen medelijden meer terugvinden! Ik zie hoe klein
papa's zucht naar luxe en verfijning is, en vroeger had ik hem juist zoo lief daarom.
Ik hield van zijn blanke handen, zijn kalme stem, ik haatte de menschen in wie ik
geen liefde voor hem vermoedde. En nu is het, alsof ik bang voor die menschen
ben, alsof ze iets weten, dat ik niet zou willen hooren, en ik voel me klein en minder
daardoor. Zou 't zijn waarover Bert vanmorgen...? Had ook Jacques niet vaak zulke
geringschattende woorden over mannen gezegd? Maar hij, papa, haar vader! Nee,
nee, o, gemeen was het zoo iets te denken, gemeen van Bert en haar! En dikke
tranen vielen over Marianne's wangen en drupten op haar handen neer.
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Haar klokje op den gedrapeerden hoek-
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schoorsteen, 't kleurig plekje inde kille witheid van 't slaapkamermeubilair, riep in
drie korte, zilvren klankjes den tijd. En Marianne hief verschrikt het stil-genegen
hoofd uit haar droeve mijmerijen. Zoo laat al; ja, dan moest ze ook gaan nu. Mama
ving haar anders toch nog voor het theeschenken zoo straks. En ze had gisteren
Lous beloofd wat vroeg te zullen komen, nu had ze toch weer haar tijd verdroomd....
Goeie Lous, die altijd nog hoopte dat Frederik en zij.... Marianne beet haar onderlip
in, en een kleurtje warmde haar wangen. Geluk met Frederik, o, stel je voor, liefde
en hij, de saaie brave! Liefde....!
Maar plotseling in een ruk was ze overeind, en 't stoeltje kraste het zeil, zoo hevig
stiet ze het op z'n oude plaats terug. ‘Vooruit nou’, zei ze zich zelf, ‘vooruit nou’.
Haar handen grepen hoed en mantel, even nog in den spiegel haar oogen bezien.
Bah, ze waren alweer wat behuild. Dan nam ze haar handschoenen en zachtjes
loopend om mama's aandacht te ontgaan, sloop ze heel voorzichtig de traptreden
af. De voordeur gaf toch nog een doffen slag, toen ze, zoo stilletjes mogelijk, den
koperen knop naar zich toerukte.
Toen hij, uit 't kleine raam gebogen, z'n oudste zuster zoo vrij wegtrippen zag in den
glanzenden zonneschijn, werd Japie z'n drukkende eenzaamheid te machtig. Hij
hoorde haar voetstappen kraken op 't grint van den tuin, hij hoorde ook den roep
van een woudduif ergens boven in een boom. Hij rook de dringende geuren van
den zomermiddag, zijn handen zelfs roken naar zon en warmte. Hij moèst naar
buiten.
‘Pst, pst’, deed ie, maar 't klein geluid ging verloren, ‘Hei, hei’, waagde hij dan wat
krachtiger en als ze dan toch nog niet omkeek, schalde het eindelijk helder en vrijuit
‘hallo’ door de lichte zomerlucht. Juist bij 't hek, waar haar witte hand de klink al
lichtte, bereikte het Marianne. Ha, ze keek, der kop draaide om.... Jaap wrong z'n
kleinen schouder nog wat verder naar buiten, en de hand om de bovenlip gerond,
riep hij: ‘Vraag es of ik er uit mag’.
Marianne knipoogde tegen 't zonlicht. ‘Vraag 't zelf maar’, riep ze terug, en 't hek
deed ze al achter zich dicht. Jaap drong z'n vuurrood hoofd naar voren. ‘Hei, luister
eens, Marian, hei, Marianne’, schreeuwde hij opdringerig, en als ze even nog stilstond
en omkeek, schalde het weer: ‘Ze zitten in de salon, vraag 't maar effies door 't
raam’. Maar Marianne, in haast om weg te komen, beduidde lachend en met
schouderophalen, dat ze 't niet begreep. Dan verdween haar hoofd achter de rooie
parasol.
't Was Jaap of een laat sten steun hem ontviel en hij onverbiddelijk weer
terugtuimelen moest in de benauwing van 't kleine kamertje, waarvan papa de deur
zoo meedoogenloos op slot had gedraaid. En een klagend geschrei brak in de
zonnige zomerstilte los; hij hijgde lange, tranenlooze snikken, terwijl z'n
gittig-glimmende oogen de vlucht van de woudduif volgden, die juist van een boomtak
wegwiekte. Go, wat een groote, hè, daar es opmikke, had ie nou z'n katapult maar.
Z'n keel deed pijn van de erbarmelijke, moeilijke snikken.
Beneden, juist onder z'n venster werd een raam opengestooten, en een blanke
hand legde zich op het kozijn. Papa's glad hoofd boog naar buiten, en z'n gezicht
hief hij op naar Jaap.
‘Zeg eens, wil je eens een beetje stil zijn, alsjeblieft’.
‘Mag ik’, bibberde de kleine stem.
‘Je mag stil zijn en een beetje gauw ook’.
‘Ja, maar mag’, snikte hij zacht, De zon flikkerde zoo leuk op pa's lorgnetglazen.
Hè! dacht Jaap en z'n zwarte oogen hadden even een tinteling van pret, wat lollig,
zoo'n hoofd net onder je. Nou effetjes met je lippen tuffen, gommie, wat ze schrikken
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zouwe. Hij moest er zijn mond eens even van bewegen, zoo verleidelijk schitterden
de kleine glaasjes van papa's lorgnet.
‘Begrepen dus hè, stil zijn en....’ maar ineens hield papa op, en z'n hoofd waar
de
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scheiding zoo'n leuk wit baantje trok, boog diep naar den wegkant: een heer en
dame kwamen daar aan.
De visiet, dacht Jaap, nou zouwe ze hem heelemaal vergeten, zaten ze daar te
daze, en lekkere koekies te eten, en kon hij den heelen middag hier hokken.
Nu begon hij werkelijk te huilen, z'n gezicht was in een oogenblik nat van tranen;
hij klom van den stoel af en dwaalde, alsof hij van daar heil verwachtte, naar de
deur. Hij rammelde aan 't slot, hij bracht z'n mond op 't sleutelgat, opdat 't klagelijk
geluid van z'n verdriet toch maar tot beneden doordringen zou. En ineens bewoog
de knop onder z'n hand, een sleutel werd omgedraaid, en terugwijkend stond Jaap
tegenover Papa.
‘Nou’, zei die en zijn stem klonk wat lager en minder zeker dan gewoonlijk, ‘als
je dan belooft dat je voortaan... Dan kun je nu wel maken dat je wegkomt en gauw
dan maar een beetje hè. Ventre à terre’.
‘Ja, pa’, beloofde Jaap met een laatste snik.
‘Wasch je gezicht eerst wat, en denk er om, op tijd aan tafel!’
Hoogland was al bij de eerste traptrede en daalde nu vlug. Dat ellendige geblaat
zou althans de fijne charme van dezen middag niet reddeloos verloren doen gaan.
Jaap hoorde papa een deur open en dicht doen. ‘Nou is-t-ie in 't salon’, dacht hij
met een veilig gevoel. Gauw veegde hij over z'n oogen met z'n mouw, dan nog even
een onverschillige haal langs zijn neus, z'n blouse rechtsjorren, en juist gleed ie,
triomfantelijk en zorgeloos langs de trapleuning naar beneden, toen de bel overging.
Hij trok in de gang Jans' stijf uitstaande schortstrikken los, zoodat haar schort,
ritselig kreukend, voor haar voeten viel. Nee, gò, 't stònd van stijfheid, verkneukelde
hij zich. Dan zocht hij, nog grinnekend om de verbeten verwenschingen van Jans,
die bijna was gestruikeld, aan den kapstok zijn pet, die hij eindelijk uit den
parapluiebak opdiepte, en toen ie, watervlug naar buiten wouglippen, stond ie
gevangen in de binnenkomst van den Heer en Mevrouw Berdens.
‘Zoo vent’, zei Mevrouw en streek even over z'n kaal rond kopje, waar hij nog
gauw de pet aftrok, ‘ga je spelen?’
‘Ja, Mevrouw,’ zei Jaap zoet. Hè, wat een stank had ze bij zich, net als Marianne
soms. Die zei dat 't van de zeep kwam.
‘O’, deed de jonge vrouw dan, ‘wat zie ik daar! gehuild en dat op Zondag’. Ze had
een luide, joviale stem, en oogen alsof ze wel graag kattekwaad uithalen zou.
‘Ja, Mevrouw’, zei Jaap weer, onderworpen en geduldig, z'n blik vol attentie op
haar hoed gericht, een groote, groene toque, waarvan de rand door een
donkerglimmende vogelsnavel coquet naar boven werd gewipt.
Wat een gekke kiep had dat mensch op der kop, dacht Jaap, 't leek wel of ze der
een heele kip op had zitten. Hij scharrelde om weg te komen; de blank geganteerde
hand, ook alweer met zoo'n luchtje, veegde zoo vervelend om z'n gezicht.
Mijnheer, veel ouder, die strammig stond naast de beweeglijkheid van zijn vrouw,
bromde ook zoowat van groote jongens die nooit huilen, en toen Mevrouw verder
de gang inging en tegen 't meisje zei ‘Meneer en Mevrouw zeker thuis hè?’ wipte
Jaap gauw door de open huisdeur en rende weg, dwars over 't gladde grasperk. 't
Halve maantje van gloeiend roode geraniums ontkwam maar nauw aan z'n driftige
voeten.
Een eindje voorbij hun huis kwam hij Leendert met een vriend tegen. Castor liep
loom, rakelings bij hun voeten, den zwaren kop naar beneden.
Leen, 't blonde gezicht zon-verbrand, den hoed weggeschoven van 't warme
voorhoofd, had over den linkerschouder de groene botaniseer-trommel.
‘Der is visite’, zei Jaap.
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‘Zoo, 't doet me lol, hoor! Goeie vangst gehad, ventje. Voor jou ook wat moois in
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mijn trommeltje’. Zijn lichte oogen zagen vriendelijk en opgewekt. Hij was een dag
weer naar buiten geweest, en dit was tot heden zijn eenig werkelijk genoegen, 't
rustig dwalen in bosschen en hei, langs slooten en velden. De vondst van een
vreemde plant of bloem was hem steeds weer een nieuwe vreugde.
‘Wat heb je, zeg, wat heb je dan?’ Jaap had de hand al op de trommel.
‘Mis hoor mannetje, ik zeg 't je niet. Nou ga je mee?’ vroeg hij lachend zijn vriend,
‘'k moet je die varen ook nog laten zien.’
‘'t Is een bijzonder soort kikker, eentje met een staart’, plaagde de vriend.
‘Hè, nee, toe zeg 't nou?’ zeurde Jaap.
Maar de twee gingen lachend door; een eindje verder stond Castor al vol majesteit
te wachten, den harigen kop beleedigd naar hen heengekeerd.
‘Toe nou, zeg dan’, drensde de kleine jongen. Over zijn schouder riep Leen, ‘Och
jonge, niks natuurlijk. Laat je toch niet iederen keer weer met 't zelfde beetnemen’.
Midden op den zandigen weg stond Jaap nog lang steentjes naar de kalmpjes
wegwandelende jongens te mikken. Maar alleen de hond bewoog nu en dan bij een
langs snorrend keitje even zijn zwaren, pluimenden staart.

VII.
't Regende, zachtjes maar aanhoudend; dreinend eentonig en geruischloos droop
het neer uit de zwaar-grijze lucht.
In zijn kantoor, zoo vroolijk licht anders, zat Hoogland achter z'n bureau ministre
en keek met licht verveeld gezicht naar de ruiten waarlangs de stralen fijne motregen
zonder ophouden neergleden. 't Had nu al ruim veertien dagen geregend, nu eens
's morgens met forsche kletterbuien waaruit de middag smetteloos blauw klaarde,
dan weer met motregen van de grijze ochtenden tot de grijze avonden toe.
‘'t Beroerdste weer wat je hebben kon’, dacht Hoogland, ‘weertje om zoo je koffer
te pakken en een zonnig blauw plekje te gaan zoeken. Maar dat was 't beroerde
van je werk, je zat voor goed honkvast. Enfin men zei het immers, hè, ieder huisje
heeft z'n kruisje, een troost die toch niet wegnam, dat dat kruisje soms verdoemelijk
vervelend worden kon!
't Was heel rustig in Hoogland's kantoor, een hoog, vierkant vertrek met stille
kleuren van behang en overgordijnen. Gedempt van tint en glanzing ook waren de
enkele meubelen, een hooge, antieke kast en een paar diepe fauteuils van grijzig
bruin. Fèl alleen, tegen den doffen achtergrond van het muisgrauw behang, blonk,
heel groot en wit, een borstbeeld van Napoleon op donkere zuil. De sombere kop
van den heerscher was peinzend gebogen, 't glanzend marmer gaf den strengen
mond als levend door de twee diep-gegroefde omlaaggaande lijnen. Van dat beeld
hield Hoogland, zijn prachtlievende natuur waardeerde 't voorname van 't rijke
koel-blanke marmer. Hij had het eens op een verkooping zeer duur gekocht en 't
was hem daardoor tot een rustig en trotsch bezit geworden. Hij kon er lang en
genietend naar staren, zooals het glanzend wit hel opleefde in de weifelende, wat
schaduwachtige tinten van 't behang en gordijnen. Hier in zijn ruim en stil kantoor
gevoelde hij zich volkomen plezierig en thuis; geen storende meidenstem, geen
kindergejoel of onderling gekrakeel belemmerde hier de kalme aandacht waarmee
hij zich zoo graag in zijn werk verdiepte; geen vrouwenhand verwarde ooit met al
te groote nauwgezetheid de stipte orde van papieren, boeken of waardevolle
snippers.
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Enkele jaren geleden had hij het leegstaande, vroegere burgemeestershuis
voordeelig gekocht, 't wat laten restaureeren, den ouden gevel zorgvuldig behouden,
en 't tot zijn Notariskantoor ingericht.
Martha had zich eerst heftig tegen deze nieuwe instelling verzet, hem verweten
dat hij haar leven hoe langer hoe eenzamer maakte; hoeveel uren van den dag zou
ze
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hem thuis zien, als hij voor zijn werk altijd op dat ellendige kantoor moest zijn. Anders
hoorde ze hem tenminste nog eens, kwam hij zijn kopje koffie of thee bij haar halen,
en nu zou ze hem voortaan maar alleen op etenstijden zien. Schreiend had ze
geschimpt dat hun huis hem zoo langzaam aan maar alleen een restaurant zou
worden. Hoogland had dezen storm over zijn hoofd laten uitwoeden, en Martha
gepaaid met de belofte van toch thuis zijn thee te komen drinken, maar toen zijn
kantoor eenmaal was ingericht, begon al gauw de afstand van de Groote Markt naar
hun huis (een minuut of tien was het) een hinderpaal te worden, en langzaam aan
was het tot een gewoonte uitgesleten, dat hij werkelijk alleen de etenstijden
thuiskwam, een enkelen keer eens een vrijen avond, maar dat zoo zelden mogelijk.
Bij oogenblikken moest Hoogland zelf glimlachen om de aanhoudende vervulling
van al zijn wenschen, de langzame volmaking van zijn levenseischen. Alleen, met
een zucht herdacht hij het ook nu, was Martha maar een beetje minder veeleischend,
kon zij ook maar zooals hij, en zooals tenslotte toch wel ieder dat moest, 't geluk in
't eigen leven vinden. Wat drommel had ze er niet materiaal genoeg voor; 't ontbrak
haar waarachtig nergens aan; geld, hij hoefde er gelukkig niet voorzichtig mee te
zijn. Had ze niet haar mooi en rijk ingericht huis, kon ze niet vrienden en kennissen
hebben zooveel ze maar wilde, waar hij haar een onaantastbare positie van notabele
had verzekerd. Maar, o, die botte bekrompenheid, dat ééne duffe, niet op te frisschen
begrip van huiselijk geluk: hij bij de kachel, pantoffeltjes aan, liefst eigen gewerkte,
en lezend in de krant; zij, kousen stoppend, achter het theeblad, en vertellen van
alle helden-feiten en merkwaardigheden van de kinderen. Hij huiverde als hij aan
zoo'n leven dacht. Lag 't aan haar, ze zaten nog in 't huis van haar vader, met de
zelfde geel katoenen rolgordijnen voor de ramen, de starende waterhoofden van
familieportretten aan de muren.
Hoogland schikte zijn beenen wat makkelijker over elkander, zoog een cigaret
aan en luisterde even naar 't eentonige, bijna onmerkbare gerucht van de bezige
klerken in 't aangrenzend kantoor. Hij had van morgen weinig te doen, van middag
moest hij noodzakelijk er op uit. Drommels ja, hij had Martha en Bert beloofd even
bij boer Heins te informeeren naar dat gevalletje van Jaap, 't was hem waarachtig
nog heelemaal door het hoofd gegaan. Een galgenbrok was me dat. Toch een aardig
jong anders en 't zou wel een beetje opgesierd zijn ook, dat verhaal van die konijnen.
Enfin, eens informeeren kon nooit kwaad, met een goed woord bracht je heel wat
weer in 't reine, 't was beter belangstelling er in te toonen, maar anders, dat gezanik
over zoo'n jongensstreek, 't stond hem zoo tegen, 't was daarbij ook werkelijk zoo
overbodig. Zoo zwaar als die Bert dat opnam, hij had er waarachtig even om moeten
lachen. Jongens, jongens, als je je alles van je kinderen zoo aantrekken zou, dan
was hij, op z'n dertigste al een grijskop geweest.
De regen begon nu harder tegen de ruiten te tikkelen, Hoogland keek geërgerd
naar buiten, 't leek of al het licht er was weggespoeld. O, die eentonige halsstarrige
regendagen, hij haatte ze, de kleffe, glimmende wegen, de donkere huizen en
kamers, somber of alle levensvreugd er was gebluscht. Zijn jaarlijksch uitstapje naar
den Haag en Scheveningen, 't schoot er zeker ook al bij in, je kon je daar bezwaarlijk
eenig genoegen van voorstellen in dezen moddertijd. Enfin, dat had misschien zijn
goeie zijde, een vergoeding voor Martha, die ieder jaar weer, om die paar dagen
een scène maakte. Waar ze hem toch wel niet van verdacht, hij zou 't wel eens
precies willen weten; toch, gek was dat, hij geloofde nooit eigenlijk aan haar
wantrouwen. 't Was meer de ontzenuwende vrees voor de mogelijkheid, die haar
voortdurend opjoeg; in het diepste van haar hart en wezen was haar geloof in hem
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nog onaangetast gebleven. Of eigenlijk nee, 't was nog eenvoudiger: haar leven
kon zich geen begrip van 't zijne vormen; omdat haar kinderlijk liefdesideaal onvervuld
was gebleven, geloofde ze deze zelfde leegte ook in hem.
Haar vrouwenverstand kon zich geen andere vervulling denken dan een verboden
liefde, en zij kwetste zich zelve voortdurend met haar spoorloos zoeken, haar giftige
aantijgingen, waarin ze hem door een ondoordacht antwoord hoopte te vangen. Hij
doorzag het zoo geheel, haar eenvoudig simpel wezen had voor hem geen
schuilhoekje behouden. En dat was goed zoo; in een leven als het zijne, dat vooruit
had gewild, tot elken prijs vooruit, paste geen vrouw die je aandacht met bekoorlijke
grillen, coquette geraffineerdheden gevangen hield. Aanlokkelijk was het, o, zeker,
hij kon er soms een sterk verlangen naar voelen, maar om je in de wereld vooruit
te werken, moest je je hart en hoofd vrij hebben. Nee, nee, 't was best zoo, best!
Onrustig betrommelde Hoogland den schrijf-tafelrand met z'n blanke vingertoppen;
achter de lorgnetglazen knipten zijn wimpers even toen zijn stil voor zich ziende blik
't portret van Marianne zag, 't mooie kopje, donker op lichten achtergrond, in een
lijst van oud koper gevat. Marianne, zijn liefste kind, zijn mooie meisje, Marianne,
die zoo vreemd achterdochtig deed de laatste dagen. Laatste dagen? Ging 't al niet
verder in den tijd terug. Had ze ook toen, dien Zondag, een dag of veertien geleden,
niet geweigerd thee te schenken 's middags. Och, nee, gekheid, onzin, ze was wat
triestig, hij herinnerde zich, er was iets geweest verleden zomer. Martha had het er
eens over gehad, hoe heette hij ook weer, die jongen, Jacques, Jacques Verkoren
of zoo. Dat 't wat worden zou, had Martha gezegd, en daarna ineens, was 't uit
geweest. 't Kind tobde daarover natuurlijk, och, een jongemeisjesverliefdheid, dat
ging wel over met den tijd. Haar eens een poosje er uitsturen, maar waar? Hun
familie was zoo lam beperkt, en dan, Marian, hoe lief ook, had een hoofdje soms
hoor! Ze zou niet willen, waarschijnlijk gaan vermoeden, er God weet wat achter
zoeken. Want, hij zag het heel duidelijk, Marianne, vroeger de aanhaligste van zijn
kinderen, ze verkilde voor hem, er kon soms een schamper verwijt in haar stem zijn,
dat hem zeer deed van haar, en gisteren, toen 't alweer, door Martha's ellendig
wantrouwen, tot een scène kwam, had ze openlijk partij tegen hem getrokken. En
toch....
Hoogland voelde een zeldzame moeheid plotseling zijn voorhoofd drukken, hij
legde er de koele hand tegen aan, en toen hij, in de goedheid van die rust, zijn
oogen sloot, onderging hij één moment een aanval van een triesten zelftwijfel, een
kille vrees voor verwarring in zijn effen levensrust.
Maar plotseling veerde hij op, er had iemand kort en hard getikt, en terwijl de deur
al openging, riep wat vreemd en hoog, Marianne's stem: ‘Mag ik binnen komen?’
Hij zag haar gezichtje wat bleek onder den eenvoudigen zwarten stroohoed; haar
oogen hadden in een vluggen, scherpen blik de kamer rondgezien; hij merkte op
dat zij snel-ademde, en hoorde het ook in haar stem, toen ze zei: ‘Dat hadt u niet
gedacht hè, Paatje?’ Haar mond lachte lief en zacht.
‘Nee, dat had ik zeker niet. Ga zitten, kind, maak het je gemakkelijk’. Hij wilde
haar den natten regenmantel afnemen, maar ze ontglipte hem vlug.
‘Nee, nee, zoolang blijf ik niet, hoor. Ik kwam maar eventjes aan. 'k Zal heusch
uw boeltje niet nat maken. 't Is hier zoo keurig altijd’, zij lachte plagend, maar de
hoekjes van haar mond trokken nerveus.
‘Wat een weertje hè?’ Hoogland voelde een ongemakkelijkheid, die hij graag met
wat luchtige grappen had weggepraat. Wat deed ze hier, nu al den derden keer in
den laatsten tijd, vroeger kwam ze nooit. Zou Martha....
‘Je hebt moed kind om door die modder te baggeren’.
Zij toonde haar smalle voetjes in de kittige laarsjes.
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‘Gaat nog al hè, ja, ik moest wel, ik ga koffiedrinken bij Lous.’ Zij kleurde met een
diepen, heet rooden blos terwijl ze dat zei, en wendde zich dan snel naar het venster,
haar handen grepen de dunne, dichte geweven gordijnen, die ze weglichtte van de
glimmend-natte ruiten.
‘Je kunt hier heelemaal niet inkijken, 'k zie nooit wat als ik langs kom’; één moment
onder haar vlugge woorden door, terwijl ze zoo ver mogelijk 't hoofd naar links boog,
zagen haar oogen naar den overkant. Er was iets pijnlijks in haar lachje, toen ze,
als spelenderwijs, de geelgenopte gordijnen weer over de koud-vochte ruiten sloot.
Hoogland had dat vorschend peilen van haar oogen gezien en begrepen. Dus
toch zooals hij dacht! Jawel, spionneeren, zoo-ver kwam het, je eigen dochter werd
je gestuurd om.... Vervloekt, dat ging te ver, dat.... Hij neep zijn dunne, bleekroode
lippen saam, een woede van opstand giste in hem, maar schijnbaar kalm, nam hij
zijn gedoofde cigaret weer op en liet een vlammetje om de aschpunt spelen.
Marianne keek er naar in een leegen moeden blik, en een plotse weekheid voelde
Hoogland wellen bij 't zien van dat jonge, bleeke kopje, dat stille wachtende figuurtje.
Zijn stem vond den ouden klank, toen hij, opbeurend, zei, ‘En hoe komt die fuif bij
Lous zoo ineens, Marianneke. Zijn er jarigen?’
‘Nee pa, zoo maar, Lous vindt het prettig’ en toen 't weer even leeg-stil was
gebleven, zei ze ‘en 't is er zoo gezellig altijd, zoo vredig en rustig’.
‘Zoo kindje! Nou hoor, jij doet maar waar je plezier in hebt’. Ze zag wat erg bleekjes
toch, zoo in 't vensterlicht viel het sterk op, haar oogen vooral ook keken flets en
vermoeid.
‘Ben je niet erg lekker, Marian?’
‘O ja, zeker, ik ben best, maar’, er kwamen tranen in haar stem en ze trok de
wenkbrauwen hoog om ze uit de oogen te weren, ‘och nee, wat geeft het ook’.
Hoogland vroeg niet verder.
‘Kom, vroolijk maar op hoor! 't Is de regen, denk ik, 'k ben ook neerslachtig den
laatsten tijd. Ja, nou moet je niet lachen, 't is waar hoor. Wacht eens, es kijken of'
we je niet wat op kunnen fleuren’. Hij trok een la open, zijn handen zochten. ‘Ah, ja,
hoor, daar hebben we nog wat voor je, oogen toe en mondje open’.
‘Nee, geeft u zoo maar. O lekker, Noisette, dank u wel, hoor’. Hij stak haar een
stukje tusschen de tanden en zag tegelijk haar oogen tersluiks over de nog geopende
lade zoeken. Toen ze elkander daarna zwijgend aanzagen, vloeide een diep-rood
over Marianne's wangen. Ze sloeg de wimpers neer, haar vingers frommelden een
stukje zilverpapier tot een balletje, ze ontvouwde 't weer, en keek niet op.
Een lange stilte woog zwaar.
Hoogland deed de la weer dicht, het was hem of hij haar pijnlijke gedachten
hoorde, Kon hij dat ellendig zwijgen maar breken met een goed en hartelijk woord,
dat meteen haar onrust zou bedaren. Maar hij voelde het in een onmacht: tegenover
de nerveuze ontroering die haar woorden en stem onzeker maakten, die haar
blijkbaar naar hier gedreven had, schoot zijn gewone, luchte vriendelijkheid te kort.
Zijn handen waren nog op de schrijftafel bezig, verlegden er wat papieren, verzetten
de presse-papier, als 't meisje eindelijk zei: ‘Kom ik ga maar weer eens’. Haar stem
was aarzelend en mat, maar heel duidelijk zag hij het droef verwijt in de oogen, een
verwijt dat op een weerwoord scheen te wachten.
‘Zoo kind, alweer weg, dat's een kort bezoek geweest’, en dan, na een weifeling,
‘O ja, zeg Marian, dat's waar ook, ik had 't je al eens eerder willen vragen. Zou je
niet eens een poosje er uit willen, een prettige, vroolijke omgeving....?’
Haar oogen, blauw onder de donkere wimpers, gingen wijd naar hem open. ‘Hoe
komt u daarbij? Och, nee, daar heb ik heelemaal niet aan gedacht.’
‘Maar ik wel. Je bevalt me al lang niet.
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Is dat nou een kleur voor een jong meisje. Nee, kijk nou eens. Ja, kijk maar eens
goed en schaam je’. Hij had haar bij de schouders gevat, en wendde haar gezicht
naar den spiegel. Onwillig keerde ze 't hoofd af, maar haar wijkende blik ving toch
nog de weerkaatsing van een gezicht, dat in waarheid bleek en moe, en oud van
triestheid scheen. Zij verschrok een oogenblik, was ze dat zelf, zij, Marianne? En
toch woog tegelijk het onrustige leed dat er de oorzaak van was, haar drukkend
zwaar. Zij voelde, terwijl ze daar samen als grappend voor 't glanzend glas stonden,
een paar langzame tranen langs haar wangen bibberen. Hoogland wischte ze weg
met zijn grooten, witten zakdoek en de geur van 't schoone linnen bracht Marianne
in haar kindertijd terug. Zoo had hij steeds dadelijk de tranen gedroogd, die een
boos woord van hem zelf, daar wellen deed. Zooveel jaren was dat geleden, o hoe
ver lag die tijd toen ze spelend op zijn knieën kroop, den geur van zijn haren zocht,
en toen het alles zoo goed was....
Haar tranen vloeiden meer en smartelijker.
‘Wat is 't nou, Marianneke? Kom, wat ga je nou toch beginnen? Vertel me liever
eens of een uitstapje je niet prettig lijkt. Om mee te beginnen neem ik je mee van
't jaar....’.
‘Gaat u dan nog’, vroeg zij haastig.
‘Zeker, zoodra 't weer maar een beetje meewerkt. Kijk eens naar buiten en denk
dan eens aan Scheveningen. Br, je krijgt een gevoel van een verdronken kat’.
‘Hoe lang?’ maar zij liet ook dadelijk den zin weer glippen, terwijl haar oogen stil
voor zich zagen. De randen waren rood; hij herinnerde zich dat van haar kindertijd,
een paar vlug geweende tranen maakten haar gezichtje nog uren daarna ontdaan
en deerniswekkend. Hij herdacht het in een geruststellend gevoel, zoo dadelijk zou
ze weer lachen en de oude zijn. 't Was het beroerde weer, de stilte van het dorp, 't
zou wel beteren, later, als maar eens.... Hij tikte haar even op de wang, streek
voorzichtig en handig een los geraakt lokje achter haar oor.
‘Paatje’ fluisterde Marianne met een gretige stem, en haar vingers hielden zijn
hand tegen haar wang, ‘toe, komt u wat vaker thuis, 't is zoo ellendig tegenwoordig.
Ziet u dat dan niet?’
O Jezus, daar had je 't dan toch nog; voor niets was hij banger dan een
toenadering op dit gebied. Zoo zorgzaam hield hij steeds 't vertrouwen van dit punt
geweerd. Hij dacht even na, terwijl zijn andere hand hartelijk op haar schouder
rusten kwam. ‘En mijn werk dan, Mariannelief? Je weet toch wel dat mijn leven vol
van allerlei beslommeringen is’.
‘Maar 's avonds, dan kan u toch wel. O jawel’, zei ze heftig, toen hij glimlachend
het hoofd schudde, ‘dat kunt u wel. Ik, ik weet het’. Het was of zij zelve even schrok
van dat stellige woord, dat ze daarna in een verzwarende stilte opsloot.
Hoogland fronste de wenkbrauwen, verzette met zijn gewoon sierlijk armgebaar
't nijpend lorgnetje. Daarna zei hij afwijzend met koele stem: ‘Nu ja, soit, daar kan
te slotte niemand dan ik zelf over oordeelen. En dan nog, zelfs al had ik tijd....’ Het
was een oogenblik of hij zich op dezen zin bedacht, maar Marianne zag gespannen
naar zijn mond, en hij eindigde overredend: ‘Kom, dat weet je toch even goed als
ik, je bent geen kind meer. 't Is immers altijd zoo geweest, ook vroeger toen ik méér
thuis was’.
Haar oogen vroegen ‘Moeder?’ Maar een gevoel dat zich achter zijn woorden
een andere waarheid schuil hield, een waarheid die zij nu eindelijk had leeren
begrijpen, sloot trotsch haar bleeke lippen. Haar tranen waren tot een paar strakke
vegen op haar wangen verdroogd. Hoogland zag weer dat starre om haar mond
komen, dat fel-weerspannige in haar oogen, van den laatsten tijd, en hij zei snel,
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jullie je met elkander niet vermaken Marianneke, vooral nu Bert toch ook thuis is’.
Zij had een schamper lachje. ‘Ja, en niet voor zijn plezier. Hij had zich nog al
voorgesteld om eens rustig en prettig wat voor zijn examen te werken’. Haar mond
verbreedde smalend.
Haar toon, de scherpe metaalklank, die haar stem nu weer gaf, irriteerde hem,
maar hij voelde de waarheid van haar woorden. 't Was beroerd, hij kende dat, de
dagen met Martha, als ze haar onredelijke buien weer had; hij kende het, dat sarrend
zwijgen, het enkel woord ‘laat mij zoo maar stil; ik deug toch nergens voor’. God,
God, was ze toch maar een beetje anders, een beetje verstandiger, hoe stoorloos
goed zou 't leven kunnen zijn voor de kinderen. Waarom moest al haar heil van hem
komen; hij had haar, toen hij haar trouwde, vóór alles moeder gedacht, een dankbare
moeder vooral.
‘Lieve kind, ik weet, 't is ellendig, maar kunnen jullie dan niet ieder in je zelf...
werkelijk, tenslotte moeten we dat allen toch’. Hij zag het starre, mooie gezichtje
van Marianne met den bitteren mond, wilde dan nog iets anders zeggen, maar zij
zei al: ‘Zeker, zoo langzaam aan zal dat met Bert en mij ook wel gaan. Met mij
tenminste wel’, even sloeg een vreemde lach, dien hij niet begreep, een gloed door
het doffe blauw van haar oogen, ‘maar ik betwijfel of de kleintjes.... Enfin’, zei ze
ruw. ‘wat doet het er ook toe hè, 't moet dan maar loopen zoo 't wil. Kom, ik ga nu
werkelijk eens. Dag, hoor, zegt u maar thuis dat ik ook niet kom eten’. Zij wilde
weggaan, maar Hoogland hield haar terug met een vroolijke, hartelijke vraag: ‘En
mijn plannetje, Marian, krijgt dat nou heelemaal geen aandacht?’ Zij zag een
oogenblik als zinnend voor zich, in een weifeling van zwakte, maar dan voelde ze
weer de pijn die zij om hem verdragen had, de schaamte vooral, ze herdacht het
verdrietige gezicht van haar moeder en wat er in het dorp over hem gefluisterd werd.
In den smaad dier vernedering, zei ze wondend koel: ‘Och, nee, ik vind 't heel aardig
van u, maar ik heb heusch geen behoefte aan verandering van lucht. Nu, tot straks
papa, waarschijnlijk zal het wel van avond worden’.
‘Tot van avond dan’, ook zijn stem was weer luchtig als gewoonlijk; terwijl ze de
deur wou sluiten, zag ze dat hij van den schoorsteen wegging en met de hand over
zijn haar streek, een langzaam, peinzend gebaar.
In de breede gang klonken haar voetstappen hol op 't marmer, uit den koperen
bak nam ze haar paraplui, keek even vluchtig en onbewust langs het kleurig
kapstokkleed, en dacht hoe sterk het gummi van papa's regenjas rook.
Op den drempel van de opene deur bleef ze staan, even opkijkend in de grijsheid
van den regen. Dan voelde ze plots in de palm van haar linkerhand, daar dwaas-stijf
tot een propje genepen, het zilverpapier van papa's chocola. Zij wierp het van zich
weg op de vuile, glibberige steenen, toen stak ze haar parapluie op, nam haar rokken
bijeen en stapte vlug van den drempel. Zij keek strak voor zich toen ze langs het
kantoorraam ging, waar ze tusschen de wijkende plooien der lichte gordijnen 't
bewegen van een hand meende te zien. Zij wist niet zeker of die hand groetend
had gewenkt, maar zij keek met harde, koele oogen op in de ondoordringbare
grauwheid van de zware wolkenlucht. Het kan me ook niet schelen, dacht ze, van
nu af aan kan 't me niets meer schelen. Ik heb hem gewaarschuwd, 'k heb gedaan
wat ik kon. Maar hij wil 't niet opgeven, want 't is natuurlijk waar van hem en dat
mensch. Zij huiverde in haar vochtigen regenmantel, ook haar voeten waren kil en
koud. Gelukkig, vandaag zal ik hem tenminste niet meer ontmoeten, 'k blijf den
heelen dag weg. Hij begreep me wel, hij zag, dat ik naar haar huis keek, o, dat
mensch! bah, hoe walgelijk is alles. Haar bezige gedachten klopten koortsachtig in
haar hoofd, dat moe voelde, vreemd leeg, en plotseling drong pijnlijk het besef tot
haar
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door dat zij van dit gesprek zooveel verwacht had: een ophelderende zekerheid,
een beschaming van haar schandelijk wantrouwen. Had ik 't maar niet gedaan,
dacht ze; 't gore water van een plas pletste in groote spatten om haar voeten, zij
week terzij. Had ik 't maar niet gedaan, nu weet ik bijna zeker dat 't zoo is. 't Heele
dorp praat er over, ze zullen nu wel zeggen, ‘kijk, daar gaat de dochter’. Bah, wat
kan 't me ook schelen. Weer rilde Marianne van het koude vocht, maar toch ging
zij langzamer. Tot 't plots twaalf van den kerktoren sloeg. O, schrok ze, al zoo laat,
en 'k had beloofd vroeg te komen. God, als nou vandaag Frederik eens,.. Och,
onzin, en al was 't zoo, dan zou ik immers God moeten danken, heb ik dan zooveel
geluk, dat ik dit niet achten zou? Een man als hij, zoo trouw, zoo degelijk. Maar 't
was of een slag haar plotseling zwaar op het hart viel, toen ze, de stoep opgaande
van Louise's huis, daar voor 't eene raam een groot, blozend gezicht zag, dat
wachtend naar haar uitkeek.
Frederik, dacht ze, hij is er dus toch, o, als nou vandaag nog maar niet....
Haar trillende vingers grepen den blinkenden knop en de bel gaf een aarzelend,
klein geluid....
Voor 't raam verdween het blozende gezicht en de gordijnen vielen toe....
(Wordt vervolgd.)

Het kindje,
door André de Ridder.
De groote vent sluimerde in de schaduw van een paar olmen, die tegen den groenen
barm van het schaduwige fort opgroeiden met wilde waskracht. Hij sliep niet, maar
was half ingedut; zijne oogen schemerden een beetje van al het licht dat in de lucht
zat, er straalde en tintelde en dat met zoele warmte op zijne oogschelen woog. In
zijn lang, struisch lijf voelde hij de weldoende loomheid van een luien achternoen,
gesleten onder de open lucht, een schoonen zomerschen dag gelijk den dezen; zijn
hoofd was een beetje ijl, zat van zonne. Hij rekte geeuwend zijn loome leden uit,
een weinig stram van de lange rust; hij balde zijne vuisten, liet eene starre rilling
huiveren over zijnen rug en stampte met zijne voeten; al de weerhouden kracht van
zijn machtig lijf drong tegen hem aan en woelde in hem, hem plagend uitermate.
Hij had een vagen lust om eens duchtig te vechten en te slaan of om over het gras
te rollen lijk een zot veulen.
Daar het zoo vreeselijk warm geweest was, had hij zijn vest uitgetrokken, had
niets meer aan dan broek en hemd. en dit laatste stond open met breede spleet,
liet vrij zijn ruige en dikke borst en zijne harige armen. Fijne druppelkens zweet
perelden op zijne huid, zijn haar was klammig. De zon stoofde.....
Hij wist niet wat doen. Hij was onrustig, had een zwaar hoofd, kreeg dorst en
honger..
Vóór hem strekten in blauw-spiegelende koelte de grachten van de vestingen,
noodigend met de speelsche dobbering van heel trage rimpelingen; hij grolde omdat
het hem niet toegelaten was zijn verhit lijf in die frissche wateren te dompelen, die
het zoo welig zouden verkwikken, zoo wellustig aaien, en waar hij zou in plonsen
met het wilde geweld van zijne stevige armen en beenen, in de gezonde
uitgelatenheid van een vrij en driest dier. Hij had vroeger reeds het gebod overtreden
en was gestraft geworden; het krijgsbestuur was strenger dan de politie, men moest
er geducht voor oppassen, en hij had geen lust om binst zulken schoonen zomer
in het gevang te zitten. Hij wist dat men hem aandachtig gadesloeg en naar een
voorwendsel zocht om hem te pakken, en daar ze wisten dat hij bijna alle dagen
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jongen, waakten ze nog strenger. Het scheen hem bijna alsof er langs alle kanten
oogen naar hem loerden, nijdige oogen van spioenen. Neen, neen, hij mocht niet
bezwijken aan de bekoring, zich niet in het water wagen, en moest rustig blijven.
Zijn dag zou wel komen, de dag der weerwraak waarop hij met blinkend mes, hij en
al de anderen van zijn soort, zouden staan tegenover de verdrukkers. Hij zou geduld
hebben, hij vaagde er, overigens, in den grond zijne botten aan. Hij had een goed
leven, hij moest niet werken, zijn vrouw verdiende geld voor hem, en hare zaken
gingen goed, in den zomer, nu er weer zooveel vreemdelingen waren in de stad.
Hij glimlachte, schuifelde even en bedaarde heelemaal....
Melankolisch liet hij zijn oogen over de spiegelende vijvers en over de groene
barmen wijden. Een paar soldaten roeiden in een bootje en vischten met een groot
net. In de verte, gelijk een houten ventje uit een kinderspeeldoos, ontwaarde hij aan
den voet van de voorgracht een schildwacht. Klaroenengeschal schaterde uit de
kaserne.
Allengerhand viel de koelheid van den avond, stil en vreedzaam. Hij wenschte
dat Lo daar nu ware geweest bij hem, maar ze was met een op bommel zijnden
Engelschman op trek. De eenzaamheid ging hem vandaag niet. Hij voelde zich zoo
raar te moede, gelukkig en toch onvoldaan, en met een prikkende onrust in hem,
een soort koorts die hem versufte; hij vreesde een beetje ziek te zijn. Hij had
kinderachtige droomen gehad, droomen van vroeger, waar zijn doode moeder in
was verschenen en hij zelf als hij nog maar eenige jaren oud was.
Hij haalde zijn pijp boven, stopte ze en rookte. In het water bloedde de zon uit.
De visschers sleepten hun net boven en trokken weg. De klaroenen zwegen. Het
avondwindje aaide over zijne borst en malsch geurde het gras rond hem. Er daalde
eene stilte, die plechtig was, alleenlijk doorgonsd met het gebrom van een zwerm
muggen en het ver gefluit van een vogel. Hij keek de krullen na die uit zijn pijp
stegen, en hoe die verdunden en uiteenwapperden in de gazige avondlucht.
Hij schrok ineens, greep instinctmatig naar zijn mes. Het dacht hem stappen te
hebben gehoord, heel zachte, verdoofde stappen, Hij kroop half recht en stak het
hoofd voorzichtig vooruit, boven het gras, om te zien of er onraad was. Hij was
besloten zich niet gewillig te laten pakken, te vluchten en als het moest, zijn weg te
banen met zijn wapen.
In het wegelken dat onder de barmen juist langs den vestzoom liep, ontwaarde
hij, tusschen de struiken, een witten schijn die nader kwam, een kleedje. Toen werd
een kindje zichtbaar, met een blank schortje, Het kindje weende. Het was een klein
meisje van negen of tien jaar, met een blond krullebolleken en roode wangetjes;
het weende wanhopig, zooals kinderen weenen kunnen, zonder ophouden, met
diepe snikken, en het drukte krampachtig zijn rechter vuistje tegen zijn gelaat, dat
al heelemaal vuil was van 't schreien; in zijn linker handje, hield het een tuiltje
vergeet-me-nietjes en madeliefjes. Het keek niet om, denkend alleen te zijn, en
strompelde al weenend voort. Wat late zon speelde over haar kroezel-blonde lokken
met de dartele wiebeling van gouden schilfertjes.
De kerel keek verwonderd toe naar die naieve kindersmart....
Hij wou barsch iets tot de kleine roepen, maar hij hoorde zelf hoe vriendelijk zijn
stem klonk.
- ‘He, kleine, kom eens hier....’
Het kind schrok, hield op met schreien, zag dan den man in het hooge gras liggen
en begon op zijn versch te huilen, nog harder. Schoorvoetend kwam het nader, niet
bang maar heel droef, en het stotterde, tusschen zijne snikken in, een goeden avond.
- ‘Wat komt gij hier doen, zoo heelemaal alleen en zoo laat?’
- ‘Ik ben verloren geloopen, Mijnheer’.
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- ‘Ik was met Trientje en Marieken uit ons straat, Mijnheer, maar ze zijn gaan
loopen....
- ‘En wat kwaamt ge op de vestingen doen?’
- ‘Bloemekens plukken, Mijnheer....’
Hij had, in den grond van zijn hart, medelijden met het kind, maar wou het toch
een beetje bang maken, om te zien wat het antwoorden zou....
- ‘En weet gij niet dat er hier gevaarlijke mannen zitten, en dat er hier's avonds
honden rondloopen, die de kinderen opeten?’
- ‘Ja, Mijnheer, ik weet het, moe heeft het me gezegd, en van den duvel ook, maar
het is mijn schuld niet; ik ben braaf, Mijnheer, ze zullen me toch niets doen?’
Het barst opnieuw in luide, smartelijke snikken uit en lijk schoone witte perelen
met roze vlammen in, bolden hare tranen over het zachte vleesch harer wangen.
Het was een schoon kindje en hij vond het lief en teeder.
- ‘Hoe heet gij?’
- ‘Geneveeveken, Mijnheer....’
Het kindeken droeg den zangerigen naam Genoveeveken. Het keek met oogen
die om hulp smeekten den vreemden Mijnheer aan, - reine, blauwe oogen vol
onschuld en nietweten, niet-begrijpen. Ze zag naar hem op als naar een redder, en
vermoedde niet wie hij was. Hij zwoer dat ze het niet zou weten. Wat kon ze
vriendelijk praten....
De donkerte hing wazig rond haar blond hoofdje.
- ‘Kom eens bij mij, Genoveeveken’.
Ze kwam. Ze gaf hem een handje en lachte. Die Mijnheer scheen er niet boos
uit. Zou hij haar den weg kunnen wijzen? Dat was eigenlijk maar het eenige waar
ze zich over bekommerde.
- ‘Ik ben bang, Mijnheer, alleen in de donkerte; ik woon in de Groenstraat; kunt
gij me den weg niet wijzen? Ik zal zoo'n ruzie krijgen van moeder en slaag, als ze
weet dat ik verloren ben geloopen en als ik niet vroeg genoeg tehuis ben.... Toe,
Mijnheer, zeg me langs waar ik moet gaan....’
- ‘Zeker, Genoveeveken, ik zal het u zeggen, maar wees zoo haastig niet, blijf
een beetje bij mij.’
Hij verlangde absoluut gezelschap vandaag, was blij dat kind te hebben gevonden.
Hij luisterde met plezier naar haar gebabbel, hij zou haar veel vragen en haar doen
vertellen van haar school, van haar huis, van haar vriendinnetjes en waarom Trientje
en Marieken haar in den steek gelaten hadden, Hij trok het meisje naast zich op het
gras. Het zat heel kleintjes naast hem, broos en week en liefelijk.
Ze liet hem hare bloemekens bewonderen, haalde er een uit het ruikertje en stak
het hem in zijn knoopsgat. Hij staarde haar verlegen aan, en heel blij; hij zou dat
bloemeken in zijn knoopsgat laten steken en aan Lo zeggen dat hij het van een
mammeselken had gekregen; wat zou ze jaloersch zijn. Hij lachte luid. Ze lachte
mee en haar stemmeken zong met den klaren klank van een klaterend fonteintje,
't was alsof er een waterken door hare keel spoelde dat hare stem verfrischte en
zoo helder maakte.
Ze begon te antwoorden op al zijne vragen, en babbelde onvermoeid. Haar ééne
handje lag op zijn been en hij voelde de warmte van hare mollige vingertjes dringen
door zijn vleesch. Hij zag met troebele oogen naar Genoveeveken, het schoone
kindje. Hij sloot zijne oogen en vóór zijn geest kwam op, zonder dat hij het wou, het
beeld van baar kinderlijfje, rank, smal, rozig, nog zonder borstjes en zonder heupen,
dat teer en zoet moest zijn om te streelen, fijn als fluweel.
Hij had al heel den dag zulke zonderlinge en kwellende lusten gevoeld, eene
begeerte naar zijn wijf Lo dat er niet was. Hij nam het kind op en torschte het op
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zijne knieën. Het streelde zelf met zijne voorzichtige handjes over zijn bruin en ruig
gelaat. Het lachte tegen hem, zijn mondje open op de blinkende rij der tanden en
met de noodiging van twee warm-roode, rond-gebogen lippen.
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Het vroeg hem dan wie hij was en of hij dikwijls op de vesten kwam, en zei dat ze
gaarne een anderen dag zou weerkomen om met hem te spreken over al wat hij
haar vroeg en om hem van alles te vertellen. Ze voegde er bij dat ze veel
vertelselkens kende en er hem den naasten keer verscheidene uitleggen zou.
Hare woordekens dauwden over zijn gemoed. Hij dorst niet meer luisteren naar
de kwade stem in hem. 't Was te lief het kindje om het kwaad te doen, te argeloos
en te schoon. Hij mocht niet smeerig zijn, niet laf, hij moest het kindje eerbiedigen,
en hij zou straks Lo hebben. Het kindje zou hij wederzien als een heel klein
vriendinneken. Hij peinsde ook op het zusterken dat hij had gehad en dat vroeg was
gestorven - daar straks in zijn droom had hij het nog weergezien, spelende naast
hem - en dat op Genoveeveken geleek.
Hij wou ze toch nog niet laten gaan en daarom verzocht hij of ze al niet vandaag
zou beginnen met hem iets te vertellen. Ze weigerde eerst omdat het te laat was,
maar gezien hij aandrong, stond ze recht, - ‘maar eentje, zulle!’ zei ze - maakte een
sierlijke buiging en declameerde ‘De Hond’ en zong daarna, op zijn verzoek, het
liedje van het vogelken. Ze was niet bloode en had verteederende en zoete
kindermaniertjes, ze droeg haar gedichtje met grooten ernst voor, simpel en met
liefde in wat ze over het hondje zei, en ze zong blij en klaar den lof van de vogelen.
Het was een heel ver vogelengeschal dat hij hoorde in de klatering harer stem.
Hij voelde zich gelukkig, ineens verlost van de looze begeerte, bevrijd van de
tentatie die misdadig was. Hij hadde wel gewild dat het meisje bij hem ware gebleven
den ganschen nacht, maar begreep dat zulks niet kon. Voor haar zou hij anders
gaarne hier gebleven zijn, ver van de stad, van zijn wijf, van de makkers, van de
kroeg....
Ze streelde hem opnieuw en vroeg:
- ‘Zeg, braaf Mijnheerken, het wordt zoo laat; 't is al heelemaal donker, en ik moet
naar huis gaan; kom nu, toe.... 't is nog zoo ver’.
Hij merkte ook dat het kindje slaap kreeg; het had zijn hoofdje op zijn schouder
gelegd en de wimperkens zijner oogen vouwden open en toe, lijk twee kleine
japansche waaierkens met kant, zooals Lo er een bezat. Het werd tijd, werkelijk,
om het kind den weg te wijzen.
De donkerte was heelemaal gevallen zonder dat hij er schier acht op gegeven
had. Hij dacht op het gevaar dat Genoveeveken hier op de vesten liep, waar allerlei
slag volk huisde bij avond, kerels die misschien niet zouden handelen als hij, maar
het kindje schenden in zijn witte zuiverheid of het mishandelen. Zijn besluit was
gauw genomen....
Maar hij moest behoedzaam zijn, want zoo er politiemannen of soldaten hem met
dat kindje zagen, zouden ze hem verdenken strafbare plannen te koesteren en hem
achtervolgen. Hij trok zijn vest aan, zette zijne klak op en hief het meisje op zijne
schouders, om het te dragen daar het zoo moe was. Zooveel mogelijk tusschen de
struiken, zocht hij zijn weg, in de schaduw der fortruggen, voorzichtig
voortschreidend, op loer, en heel zijn wezen gespitst. Het kindje op zijne schouders
woog heel licht, gelijk een pluimken; het hield zijne armkens gekneld rond zijnen
nek en sluimerde reeds half. Hij trapte traag vooruit om niet te struikelen of om het
kindje niet te veel te schudden. Reeds ontwaarde hij de lantaarns der eerste straat
achter de omheiningswerken, in de stad.
Nog eenige stappen en hij stond vóór de. poort. Hij zette het kindeken neer en
nam het bij de hand. Hij voelde eene buitengewone spijt dat Genoveeveken al weg
ging.
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- ‘Zeg, Genoveeveken, komt ge werkelijk nog terug, zooals ge het me hebt
beloofd? Ik ben alle dagen op de forten, ge moet me maar eens goên dag komen
zeggen....’
- ‘Ik zal zeker komen, mijnheer.... wilt ge overmorgen?.... en ik zal Trientje en
Marieken medebrengen....’
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- ‘'t Is goed, Genoveeveken, maar zult ge maar liever niet aan uw moeder zeggen
dat ge me hebt ontmoet?.... ze zou u verbieden met me te spreken.... en misschien
deed ge maar best ook Trientje en Marieken niet mede te brengen.... ge zult gij me
wel vertellen nog schoone vertelselkens gelijk gij er me vandaag hebt gezegd....’
- ‘Ge zijt mijn vriend.... en ik zal zwijgen.... en overmorgen kom ik alleen.. Goên
avond, Mijnheer.
In de verte kwam er een tram aan, met twee gloeiende, roode lichten, luid
schellend. Het kindje mocht niet alleen de stad in, nog zoo ver, door allerlei gevaren
nogmaals, gevaren van menschen en dingen, van booswichten en autos en rijtuigen,
en zoo moe als het was. Hij zegde haar dat hij ze op den tram zou zetten.
Hij drukte haar de hand, heel stevig; hare kleine pollen lagen in zijn breede pooten
gelijk juweeltjes. Hij had wel willen huilen, en hij lachte tegen haar. Hij gaf haar nog
een kus op haar voorhoofdje en stopte in haar vuistje een halven frank....
- ‘Dag Genoveeveken....’
- ‘Dag Mijnheer....’
Het geluid van haar stemme ken, dat als een zilveren belleken was, joepte opnieuw
op; hare tandjes blonken zoo wit in 't licht van een lantaarn en dof-goudgloedig
schemerden hare lokken....
Daar wipte ze den tram in en was weg.... Hij merkte nog hoe ze met haar handje
teeken deed.... Dan verdween ze achter een hoek....
Hij stond alleen, bedroefd en toch met de hoop reeds van haar wederzien
begeesterd. Hij voelde zich zoo raar, zoo anders van stemming dan altijd, met iets
wits in hem.
Hij bleef een oogenblik denken, schudde dan zijn hoofd en stapte de stad in, naar
de ontucht en de misdaad.

Voor de eenzamen,
door Constant van Wessem.
I.
Wanneer het beeld van den nacht zijn milden, weemoedigen glimlach weerkaatst
in den helderen spiegel uwer droomen, en de droevige schijn van het verleden u
inweeft met haar zachte, smartstillende sluieren, u wekkend tot zoete en rustgevende
overpeinzingen, en lichte en stille gedachten, gaat de wereld der onwerkelijkheden
voor u open. Het verleden vult de ruimten met zijn schimmige verschijningen; gelijk
voor den balling, die tuurt vanaf zijn eenzame rots, met strakke oogen, de hemelen
en de zee zich vullen met de snel verrijzende en vervluchtigende liefdebeelden van
zijn verloren paradijs. En toch is rond u niets dan wat het stoffelijk oor verneemt:
het geruisen van den nacht, en wat uw menschelijk oog ziet: de in donkerte gehulde,
vaste en onbewegelijke aardsche vormen. Doch tusschen deze donkere, verheffingen
gaat het uitstralend licht des geestes, dat zijn gloed uitzendt over al het roerloos
duistere, gelijk de ziel het lichaam belicht door den glans van haar bezielenden
liefdeschijn.

II.
Gij, die uzelven hebt uitgebannen uit dit uw aardsche leven, begeerig uw door
menschelijke zwakheden onvolkomen geest te doortrekken met den schoonen glans
des Hemels, stichtend uit uw welken, verwaarloosden hof van lief'lijke
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herinneringsbloemen een Paradijs, waar het aardsche zijn poorten heeft
toegeworpen, gij meent dat in de oorden der eenzaamheid, waar de stilte de dingen
der buitenwereld hult in doodsche afzondering, het Groote Onnoembare het antwoord
los zal laten, dat het niet geven kàn!
Een armelijk beheerder van de schatten des levens zijt gij. Hoogmoedig streeft
gij
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naar zelferkenning, naar het weten van de onbereikbaarheden en de lotsbestemming,
niet willende aflaten van uw vergeefsche pogingen om met het zoekend licht van
uw tastenden, rusteloozen geest het verleden en de toekomst te bezien en den
band der geheimenis te breken. In onwetenheid gaat de geest, niet kennend zijn
taak, noch zijn richting, gelijk het willoos lastdiergaat, voortgedreven door de zweep
zijns meesters langs onbekende en voor hem doellooze wegen.
En nochtans niet ophoudend, vraagt gij en streeft gij. Doch de zware hand van
Hem, die ons aller lot heeft bestemd, laat niet toe, dat eenig licht op de wonderlijke
hieroglyphen van het boek van zijn voorbestemmingen valt en weert met een machtig
gebaar uw zwakke pogingen af.

III.
Dwaalt gij wel over de wateren der meren, als uw heet verlangend, onrustig
menschenhart een elegie zingt, zooals de verloren liefde haar smart tokkelt in de
snaren van haar herinneringsharp, trouw aan de eenzaamheid, haar deelgenoot?
Grijzen, verlaten jonge man, uw haren door de oneindige droefenis, die doelloos
uw levenswarm binnenste uitteert als een zware kanker? Zijt gij gelukkig als de
bloem uwer idealen verkwijnt op de lucht en lichtlooze plaatsen, waarheen gij als
slechte verzorger haar voert en kweekt?
Breek u los, zeg ik u, indien gij niet geheel wilt onder gaan! De zaligheid der
hartepijn, welke wellust is voor liefde-arme, gefolterde zielen, moge een tijdlang uw
hoogste vreugde zijn, eens zal de vraag wroegingsvol uit uw uitgebranden boezem
rijzen: was daartoe kracht en leven aan u toebedeeld, onnuttig arbeider in den
grooten tuin des levens?

IV.
Op de liefdeplaatsen van ons geestesleven bloeien de opgekweekte bloemen van
het verleden. Hun voert gij uw hartebloed toe alsof zij uw kostbaarste bezit waren.
Uit de wonden van het Lot zijn zij opgekomen, en geen hand is krachtig genoeg ze
uit tə rukken, vreezend, dat immer door deze daad het schrijnend wondeteeken
open zal blijven.

V.
Soms zijn er onder hen, die eenzaam over het eiland der gedachten dolen,
teruggeworpen schipbreukelingen, die in verbitterden strijd met de stormen van het
Lot het roer van hun tot wrak verbrijzeld vaartuig verloren en die het Morgenlicht
uitgeput vond neergeworpen aan het uitgestrekte, dorre strand.
Deze door het leven geteisterden zijn de grootmoedige zielen, de dappere krijgers,
die deden wat hun menschenplicht was: te worstelen om niet onder te gaan. Maar
tegen 's Noodlot's wil breekt de onbuigzaamste mensch.
En let op, hoe zij, langs den uitersten oever loopend, zullen wuiven en roepen
naar elk toevallig schip, dat hun misschien verlossing brengt!
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VI.
De sterren beschrijven hun glorierijke bogen in het strak heelal.
En in de oneindig verbreide wateren spiegelt zich hun beeld en hun gang terug,
volgend waarheen het licht aan den hemel gaat.
Welke leering is dit den dwaas, die uit begeerte het sterrenbeeld, dat in het water
zijn lichtend spoor afteekent. met ingedompelde hand zoekt te bereiken?
De rimpels van den verwekten vloed wisschen het beeld van den schijn uit, doch
aan den hemel blijft het licht gaaf en vast en onwankelbaar.
O, onnoozele, die niet schijn van wezen onderkent, wilt niet begeeren, en tevreden
zijn met het genot van het onbereikbare alleen.

VII.
Daar zijn er onder de eenzamen de levensverbitterden, de ongeneesclijk gewonden,
die
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daarover een felle haat in zich omdragen tegen het gansche leven en zijn uitingen.
Hun haat heeft hun zware groeven onder de oogleden gegraven, en in hun groote,
schitterende oogen brandt de in koortsachtige zenuwspanning verbeten pijn om het
gewonde hart.
En tot de stilte storten zij hun sissende, schimpende woorden uit, welke de van
toorn bevende lippen loslaten van het opgekropt gemoed.
En toch, deze menschenkinderen met hun onuitbluschbaar brandenden haat, die
als verstooten koningen in smalende minachting neerblikken op wat aan hun voeten
om de hulp hunner werkzame krachten smeekt, kunnen zij niet met milden liefdelach
de in droefenis neergeknielde lijdenden der menschheid tot zich optrekken aan hun
door zachtere gevoelens verwarmende borst, en door een inderdaad waardige daad
getuigenis afleggen aangaande de ware koninklijkheid van hun gemoed?
O, dat zij toch niet weigeren in hoogmoedige verachting, waar men hen vraagt
hun menschelijkheid te betoonen!
Er zullen daarna oogenblikken komen, welke in verschrikkelijkheid den dag des
oordeels gelijken, en de vonniswijzing zal ingeleid worden door de vreeselijke pijnen
der wroeging.

VIII.
Proloog van het einde.
Wanneer dan het einde nadert van den levensweg, welke aan iederen sterveling is
toegemeten, weet hoe dan geschieden zal over hen, die door geen enkele daad
hun leven voor het oordeel der menschheid tot waardigheid brachten.
Eens zal dan het oogenblik aanbreken dat de donderschal van hun ontwaakte
wroeging zijn eersten vreeselijken smartkreet roept hoog uit over hun zacht
ingeweefde wereld van zoete en stille gedachten.
En opeens kronkelt de bliksem der vertwijfeling door de duistere landschappen
hunner liefelijke droomgezichten.
Dan spreekt de stem van het geweten:
Uw geweldig leven, wat hebt gij er mee gedaan, onnuttige? Rijk waart gij aan
goddelijke krachten, aan waarborgen voor het menschelijk geluk, en gij liet u door
de wenkende bekoring der bedriegelijke verschijningen weglokken naar het eenzame
eiland uwer gedachten, waar de violen van den weemoed uw mijmergragen geest
in sluimering speelde met streelende, zoete melodieën.
En thans, o mensch, thans weerklinkt de bazuin, die de wraak uitwijst aan wie
zijn krachten des werelds heil onthield en insluimerde onder de bedriegelijke
betoovering van het werkeloos verleden!
Zwelt aan, zwelt aan, bazuin van het ontwaakt geweten. Laat de zondige mensch
uw kreet trachten af te weren met opgeheven, machtelooze armgebaren, alsof de
ineengestorte wereld zijner schoone schijnbeelden over hem neerzinkt met
onvoorkomelijken val!
Een wijle nog moge in den naderenden nood een opstandige woede tegen het
onafwendbare zich in den mensch gaan verheffen tot stilling der verbijsterde angst,
een wijle nog moge hij zijn gefronsd voorhoofd den dreigenden hemel in wilskrachtige
afwachting tegenwerpen, deze ontvlamde onwil jegens den ondergang is kort, en
over het neergestorte lijk zingen de treurende gratiën hun zachtstemmige
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klaagzangen en voeren den gestorvene gebogen af naar de spelonken der
vergetelheid.
En wederom wekt een bazuin de gestorven ziel. Doch het voorhang des levens, dat
eenmaal scheurde, opent zich niet meer en hult in geheimenis wat na het voorspel
der vergelding volgt.
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De nevel
door Herman Middendorp.
De nevel sluipt om als een treurende vrouw,
verdoken in waden van droom-witten rouw.
Zij hult in haar kilte het zwijgend Alom;
de boomen staan zwart, en de wouden zijn stom.
Zij dempt aan den hemel het schemerend rood,
en dooft all' geruchten in vaag-witten dood.
O schamele vreê van een vragende klacht:
o nevel, omdroom mij met eeuwigen nacht....
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De wolken
door Herman Middendorp.
De wolken, de wolken, die drijven zoo laag,
en angstig scheemren de sterren;
de nacht is zoo diep als een raadslige vraag,
en de vrede, de vrede is zoo verre.
De wolken, de wolken, die jagen zoo snel,
als boden van toornende goden;
en de glans van de maan is zoo koud en zoo schel
als de star-witte lach van een doode.
De wolken, de wolken gaan stormend voorbij,
als machten, die onheil verzinnen;
en de lach van mijn Lief is vergaan in geschrei;
o God. wat moet ik beginnen....
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Kroniek.
Boekbespreking.
Hendr. C. Diferee, Vondel's Leven en Kunstontwikkeling, met portretten,
Amsterdam, Van Holkema en Warendorf, 1912.
Heel interessant; ik zou echter wel willen opmerken dat de titel niet geheel en al
*)
juist is. Van Vondels Leven, ook in het behandelde tijdperk, 1612-1637, vindt men
hier toch eigenlijk maar zeer weinig. En zijn kunstontwikkeling? Nu, ik geloof dat
dichters, dat artiesten in 't algemeen daar gewoonlijk iets anders onder verstaan
dan de heer Diferee. Trouwens, of deze heer, die zoo herhaaldelijk opmerkte - en
men zou bijna zeggen met zekeren Schadenfreude - dat Vondel ‘nog altijd’ onze
grootste dichter genoemd moet worden, nu zelf wel een preciese voorstelling heeft
van wat dat is, een dichter? En of zijn oordeel gebaseerd is op iets anders dan
suggestie oftewel napraterij? Het is mogelijk. Maar het blijkt niet genoegzaam uit
dit zijn boek.... Laat ons de kwestie ter zijde laten en eenvoudig constateeren wat
voor waardevols het dan, in elk geval, wèl bevat, dit nieuwe werk over den grooten
dichter en zijn belangrijken tijd, van Hendr. C. Diferee.
En dat is waarlijk niet weinig. Behalve een voorwoord van drie en een inleiding
van acht bladzijden vindt men een belangwekkende essay over ‘D e S t a d
Amsterdamen hare bevolking bij den aanvang der
Z e v e n t i e n d e E e u w ’. Verder korte artikelen over ‘V o n d e l s
Jeugdeneerste ontwikkeling’. ‘Vondels Pascha’ en ‘Vondels
v e r d e r e o n t w i k k e l i n g v a n 1612-1623’. Maar ‘pièce de résistance’ is de
weldoorwrochte studie die daarna volgt (bl. 119-258 van het boek, dat in 't geheel
277 pagina's telt) t.w. die over ‘Vondel als dichter en hekeldichter, voornamelijk met
betrekking tot de kerkelijkpolitieke twisten, 1623-1635’. Uit dezen titel kon, dunkt
me, het woord ‘voornamelijk’ nog gemist. Want inderdaad is, Wat hier gedaan werd,
niets dan een welgeslaagde poging om door onderzoek naar de kerkelijke (voor
mijn part kerkelijk-politieke!) twisten in die jaren 1623-'35, sommige hekel- en
strijddichten van Vondel verstandelijk te verklaren. Wie dit boek gelezen heeft zal,
beter dan hij daartoe tot heden in staat was, den zin van Vondels hekeldichten
kunnen verstaan. Dit is zeer zeker een winst. En bij het bestudeeren van een figuur
als die van Vondel moet stellig iedere winst van groot belang geacht worden. Wij
moeten dus dankbaar zijn - zij het dan ook dat Diferee's boek ons geenszins gegeven
heeft wat zijn titel ons rechtmatiglijk deed verwachten.
Een toewijding als die van den schrijver dezer studies kan niet genoeg worden
geroemd. Welk een oneindige verveling heeft de heer Diferee voor zijn onderzoek
over gehad! Boeken vol notulen van predikantenvergaderingen moest hij
doorworstelen om sommige aan twijfel onderhevige verhalen te kunnen bevestigen
of bestrijden, sommige bizonderheden van die onverkwikkelijkste aller twisten, de
theologische, nader toe te lichten. En dat hij, als streng-wetenschappelijk man,
nergens op anderen afging, maar alles zelf napluisde, blijkt uit iedere bladzij van
zijn boek. Alinea's, regels, woorden staan hier die niet dan na dagen en weken van
het droogste onderzoek kunnen zijn ge-

*)

Waarom toch Vondels en niet eenvoudig: Vondels. Wij weten nu toch allemaal wel dat er een
dichter geleefd heeft met name Vondel en niet Vondels. Misverstand is dus onmogelijk.
Waarom dan dit scheidingsteeken? Doch er zijn er tegenwoordig, en heuschelijke auteurs,
die schrijven: ‘Piet's moeder’, ja zelfs: ‘vader's pijp’!
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schreven. Verwonderen moet men zich eigenlijk, maar verheugen nog meer, over
deze pieuse toewijding aan het onderzoek naar een dichter, wiens schoonste werk
den onderzoeker... o, wel vele banale woorden van bewondering, maar geen enkelen
klank van echte ontroering wisten te ontlokken.
Na de genoemde studiën bevat Diferee's boek dan nog een
litterair-wetenschappelijk artikel over den Gijsbrecht, dat, gelijk trouwens al de
andere, interessante mededeelingen bevat.
Als document voor een toekomstige levensbeschrijving van Vondel - waarin den
visionairen dichter eindelijk eens geheel en al recht gedaan moge worden - heeft
Diferee's bundel zonder twijfel hooge waarde. Doch moge die levensbeschrijver
dan iemand zijn, die ook zelf iets van den dichterlijken aard in zich heeft, en b.v.
een tegenstelling als: ‘hartstochtelijke, doch meesterlijke kunstenaar’ (Diferee blz.
91) niet uit zijn pen zou kunnen krijgen.
H.R.

Hans Martin, Malle Gevallen, een kluchtig verhaal, Rotterdam. W.L. &
J. Brusse, 1913.
Een titel is waarlijk een drommelsch ding! Niet alleen geleerden als Hendr. C. Diferee,
ook novellisten hebben er dikwijls last mee. Bij ‘Vondels Leven en Kunstontwikkeling’
denken wij aan veel méér, en aan ook nog wel wat ánders, dan in het boek van dien
naam te vinden is, bij het opslaan van M a l l e G e v a l l e n , e e n k l u c h t i g
v e r h a a l , zijn wij gespitst op.... nu op kluchtigheid natuurlijk! En als wij die dan
niet vinden, of maar nauwelijks, zijn wij veel eer geneigd boos op den schrijver te
worden, dan wanneer hij ons in 't geheel niets had beloofd. Men moet zijn eigen
werk niet critiseeren en vooral die critiek niet in den titel opnemen.
Nu ja, zwijgen wij verder hierover. Ik weet wel hoe het dikwijls met titels gaat. Ik
zeg volstrekt niet, dat in de gevallen Diferee en Martin de uitgevers (die natuurlijk
verplicht zijn voor de reclame te zorgen) zich er mee bemoeid hebben, maar dat
zulke bemoeienis dikwijls voorkomt is mij bekend. En geen wonder! Want hoe dikwijls
komt het niet voor, dat een schrijver zijn copie aanbiedt met de bijvoeging: ‘Ja, hoe
ik het noemen zal, weet ik niet; zegt u dat maar; u staat er meer objectief tegenover’.
Het boek M a l l e G e v a l l e n doet, althans in 't begin, wel eens denken aan
Kneppelhouts S t u d e n t e n t y p e n , maar het is minder geestig, minder goed
geschreven en vooral: oppervlakkiger. Ook aan Falkland's Schetsen herinnert het
wel eens, maar het is.... ja alweer vooral: oppervlakkiger. En - de derde streng maakt
den kabel; nu begrijpt men misschien zoo eenigszins aan wat voor touw men dit
werk vast te maken heeft - - in het laatste gedeelte lijkt het soms wel een
gemoderniseerde Vie de Bohême - maar, o jé, véél oppervlakkiger. Prof. Vogelsang
heeft onlangs gezegd, in zijn debat over kritiek met Mr. de Koning, dat critiseeren
vergelijken was. Inderdaad, maar álle opmerken is vergelijken; en een criticus maakt
het zich dikwijls veel te gemakkelijk met vergelijkingen; ik erken volmondig dit ook
gedaan te hebben en zal daarom trachten mijn karakteristiek een weinig scherper
te omlijnen.
Hans Martin woont nu al jaren te Rome. Al zal hij het wel niet willen weten, geen
twijfel of hij heeft er al dikwijls en danig heimwee gehad. Hij behoeft zich daar
overigens ganschelijk niet over te schamen, integendeel, want hij is er dan toch
maar gebleven, in Rome, hij heeft weerstand geboden aan zijn terugverlangen.
Maar wat hij niet heeft kunnen onderdrukken, het is de wat overmatige verteede
ring voor zijn jonge jaren in het oude Holland, de overschatting van de
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belangwekkendheid zijner avontuurtjes, van de geestigheid zijner kameraden, en
van de.... weemoedig ontroerende kracht hunner malle gevallen. Want ja - het kan
mij alweer niet schelen of hij het erkent of niet! - ik ben er van
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overtuigd dat Martin in de figuren van Boy en Bram en van... zichzelf een
Pierrotachtige dichterlijkheid heeft meenen te zien, die er misschien ook wel in te
vinden was, maar die hij er, in zijn al te vlug neergepend boekje, niet geheel-en-al
uit te halen wist.
Toch wel een beetje! En dit is het beste wat ik van Hans Martins M a l l e
G e v a l l e n zeggen kan: trots de nonchalante oppervlakkigheid, het bijna totaal
gebrek aan typeering van eigenlijk alle figuren - behalve Boy en den Katjang; en
dat is dan toch nog maar vaag schetswerk - trots de vele mislukte geestigheden,
trots.... nu ja, ik kon nog wel wat doorgaan zoo, maar waarom? Ik wil toch alleen
maar zeggen, dat ondanks alles dit boek u den smaak der heerlijke
Willette-teekeningen, den smaak der goddelijke verachting voor geld en ‘positie’ en
deftigheid, en der lieve Pierrot-verteedering voor Loekie's en Jannes en zoo meer,
éven op de tong brengt. In de laatste hoofdstukken vond ik eigenlijk wel een klein
beetje te veel opgeschroefde levenslustigheid; ook lijkt me de verhoovaardiging des
auteurs op zijn avontuurlijken en onsolieden levenswandel lichtelijk jongensachtig;
hij maakt ons toch niet wijs dat hij dat nou allemaal zoo voor zijn plezier heeft gedaan;
maar.... och, ook de jongensachtigheid is mij volstrekt niet antipathiek en althans
oneindig liever dan het wijsdoen van symboliseerende z.g. neo-romantici, zooals
er tegenwoordig, in de jongste lagen van onze litteratuur, eenigen omploeteren en
krioelen.
Ofschoon ik het dus, vooral in het eerste gedeelte, dikwijls geforceerd geestig,
somwijlen lammenadig flauw vond, erken ik bij deze Martins nieuwe boek dan toch
maar achter elkaar uitgelezen en mij, vooral met het laatste gedeelte, zachtjes en
heimelijkjes geamuseerd te hebben. Deze auteur, met zijn losse en soms wel heel
slappe hand, kan ten minste vertellen. En is dat geen kunst, in ons zware-klei
Holland, nog altijd bizonder zeldzaam?
H.R.

Frits Leonhard, Jonge Liefde, Rotterdam, W.L. &. J. Brusse, 1913.
*)

Onlangs reeds bekende ik in deze kolommen , dat Frits Leonhard, de beschrijver
dezer J o n g e L i e f d e , van mij een oude liefde is. Zijn K l e i n e B a n d e l o o z e n
en H e t K n e c h t j e herinner ik mij nog altijd met plezier. Een teederheid was daar
in voor het onvolwassene, het jonge, nog wachtende, nog hopende, een begrip ook
van jeugd, joligheid, een dichterlijk-naïeve levenskijk, die wel haast ieder die er nota
van nam moeten hebben bekoord. In V r o o l i j k e M a k k e r s was van al dat goede
en charmeerende nog maar bitter weinig overgebleven, het leek zoo heelemaal
bedacht, dat werk, zoo zonder eenig verband met ondervinding en werkelijkheid,
die rijke bronnen van alle kunst. En ook dit J o n g e L i e f d e is nog niet veel beter,
een louter met de hersens verzonnen verhaal (en niet eens ingenieus verzonnen!),
dat wij niet kunnen lokaliseeren (wat is dat toch voor een inrichting, die Centrale,
met haar Generaal?) en waarvan tal van détails ons bizonder onwaarschijnlijk
voorkomen. Bepaald hinderlijk dikwijls door vaagheid, gebrek aan innigheid, gebrek
aan aandacht bij den auteur, slordigheid ook in de schrijfwijze. En toch.... toch heeft
de lectuur van dit boekje mij weer wat van mijn oude genegenheid en van mijn hoop
voor de toekomst van dezen auteur teruggegeven. Toch lijkt dit zijn nieuwste werk
mij ten minste weer échter, meer uit gemoedsdrang voortgekomen, dan dat flauwe
ding: V r o o l i j k e M a k k e r s - al krijgt men ook hiervan nu juist niet den indruk
*)

N.l. bij de bespreking van ‘Vroolijke Makkers’ in het Jarmari-nummer.
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dat het met hartebloed geschreven is! O, die veelpennerij! Wat bezielt toch sommige
onzer jonge auteurs? Is het hun om de centen te doen? Men kan het bezwaarlijk
aannemen, want wat is er nu te verdienen met een onnoozel romannetje als dit
J o n g e L i e f d e ? Ja maar, wat is het dán?
Iets van het... wat laag-bij-de-grondsch mis-
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schien, maar toch wel zeer zacht bekoorlijk idealisme van den Leonhard der K l e i n e
B a n d e l o o z e n is zeker in J o n g e L i e f d e terug te vinden. De schrijver maakte
het zich niet moeilijk. Hij stelde de onrust en ellende van het hysterisch verlangen
naar geheime hartstochtbevrediging en de rustgevende heerlijkheid eener echte,
vaste en trouwe ‘jonge liefde’ vlak naast elkaar in de figuren van twee zusters, beiden
werkzaam aan een zelfde inrichting, de geheimzinnige Centrale, beheerd door een
‘Generaal’, het geheime lief der oudste zuster, die zich nochtans, uit verstandelijke
overwegingen, geeft aan, en verlooft met, een collega van de Centrale - onnoozelen
goedbloed! - terwijl de jongste in alle eer en deugd, maar in volle gemoedsovergave,
met een aardig architectje vrijende is. Twee samen alleen-wonende zusters,
familieloos, door niemand gecontroleerd; eenvoudiger kon het geval niet zijn gesteld.
En deze eenvoud, ofschoon in de werkelijkheid zeldzaam, zou in het boek deugd
kunnen zijn geworden, zoo de uitwerking door diepte van menschelijkheid ons dat
toevallige had kunnen doen vergeten. M.a.w. bij een veel grootere dan Leonhard
zouden wij amper gelet hebben op deze en andere onwaarschijnlijk- of
geforceerdheden. Bij hem hinderen zij ons, halen wij onze schouders op, mompelen:
nu ja!
De vrijerij der jonge Gerda met haar Bert is wel aardig van frischheid maar toch
eigenlijk nogal erg banaal; het beste in het boekje is zonder twijfel: des auteurs
pogingen tot typeering van een vrouwtje als de pathologisch leugenachtige, langzaam
zichzelf vernietigende Wies. Toch kan men daarvan niet veel anders zeggen, dan
dat er een gooi naar gedaan is, een onhandige, naïef-linksche gooi, die niettemin,
dank zij zekere gave van intuïtie bij den auteur, hem niet zoo heel ver van het mikpunt
treffen deed.
Als de heer Leonhard nu eindelijk weer eens wat ernst van zijn kunst gaat maken
en zich duchtig aan het werk zet - d.w.z, met volkomen aandacht, algeheele
toewijding, en eindeloos geduld - kan er misschien toch nog wel eens een
lezenswaardig novellist uit hem groeien. Hopen wij 't beste!
H.R.

Het Huiselijk en Maatschappelijk Levenonzer Voorouders, proeve van
een populaire Cultuurgeschiedenis van Nederland, uitgegeven onder
leiding van Prof. Dr. H. Brugmans, geïllustreerd, afl. 1. Amsterdam,
Uitgevers-Maatschappij ‘Elsevier’.
Het is zeer te hopen, dat deze ‘proeve’ gelukken zal. Want dan hebben wij in ieder
geval een aardig en interessant boek meer over de eigenlijke, de innerlijke
geschiedenis van ons volk. En wie weet, of dan niet dezelfde of andere
ondernemende uitgevers - want niet van geleerden of artiesten, maar van uitgevers
plegen dergelijke ondernemingen uittegaan - er toe komen ons het boek te bezorgen,
dat, juist in een klein land mógelijk, daar het gebied der onderzoekingen er te
overzien is, een glorie voor dat kleine land zou kunnen zijn: een uitgebreide
cultuurgeschiedenis van den nederlandschen stam. Hoe gaarne zouden wij zulk
een boek een plaats geven in onze boekenkast, naast de Geïllustreerde
Encyclopaedie b.v., in nuttigheid waarmee het zonder twijfel zou kunnen wedijveren,
terwijl de leesbaarheid - dat spreekt van zelf - oneindig grooter zijn zou. Want, niet
waar, men behoeft er niet bepaald historisch-materialistisch, noch
christelijk-historisch, voor te zijn, om te erkennen dat zonder kennis der geschiedenis
het begrip van het heden uiterst moeilijk, zoo niet onmogelijk is, en wie zou in staat
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zijn, zonder begrip vaneigentijd, zich duidelijke en waardevolle wenschen voor de
toekomst te vormen en bewust daarnaar te streven? Kennis van cultuurgeschiedenis
is noodig voor de grondige beoefening van iedere kunst en iedere wetenschap,
zoowel als voor elk maatschappelijk streven, terwijl - en dat is wat ik met
‘leesbaarheid’ aanduidde - in boeiende kracht een goed-
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geschreven historische studie het bij velen onzer van een roman - althans wanneer
wij de beste, en de meest ‘romantische’, uitzonderen - winnen zal.
Over het boek dat door de maatschappij ‘Elsevier’ zal worden uitgegeven is, uit
de totnogtoe alleen verschenen eerste aflevering, begrijpelijkerwijze nog weinig te
concludeeren. Die eerste aflevering bevat het eerste gedeelte van Prof. Brugmans'
essay over ‘Opkomst, Bloei en Uiterlijk der Nederlandsche steden’. Deze tekst is,
zooals wij dat van den geleerden schrijver gewoon zijn, degelijk en zakelijk, en, toch
ook niet geheel zonder die welsprekendheid, bijna altijd ontstaande wanneer iemand
aan 't woord is die spreekt uit de volte van zijn kennis en van zijn warme
belangstelling. Over de nauwkeurigheid kan ik natuurlijk niet oordeelen, maar er
lijkt mij al heel weinig reden te bestaan, daar ook maar eenigszins aan te twijfelen.
De illustraties zijn vele, ze zijn goed gekozen en voortreflijk uitgevoerd. Van het
uiterlijk der steden krijgen wij hier inderdaad eenig beeld. Te hopen valt dat een
volgende aflevering ook eenige plattegronden van oude nederlandsche steden
bieden zal, opdat men zich overtuige van de smaakvolle wijze, waarop men hier
vroeger gewoon was steden te bouwen en uit te breiden. Moderne stadsbesturen
zouden daar nog menig lesje uit kunnen opdoen. Behalve vele reproducties naar
oude nederlandsche schilderijen en prenten, bevat de verschenen eerste aflevering
ook verschillende afbeeldingen naar foto's van nog bestaande oude gebouwen. Een
ervan vindt de lezer hiertegenover afgedrukt. Het is het stadhuis te Gouda. Een
copie van dit gebouw had men aanvankelijk willen gebruiken als nederlandsche
expositielokaliteit op de tentoonstelling te San-Francisco. Een enkele oogopslag
moet, dunkt me, haast ieder doen begrijpen dat het daarvoor wel allerminst geschikt
is. Bovendien is het natuurlijk gewenscht, de Amerikanen en andere,
tentoonstellingsbezoekers te overtuigen, dat ook het huidige Nederland bekwame
bouwmeesters bezit en een architectuur die den stempel draagt van haar eigen tijd.
De onderwerpen, die verder in het beplande boek ter sprake zullen worden
gebracht, zijn: H e t H u i s e l i j k L e v e n , door Prof. Dr. L. Knappert, H e t L e v e n
v a n d e n L a n d m a n door Dr. H. Blink, B e s t u u r e n R e c h t s w e z e n door
Mr. J. van Kuyk, Z e d e n e n G e w o o n t e n door Dr. H.E. Greve, D e K u n s t
i n d e M a a t s c h a p p i j door Mr. Frans Coenen, D e W e t e n s c h a p e n d e
M a a t s c h a p p i j door Dr. N.G. van Huffel, H e t O n d e r w i j s door Dr. IJ.H.
Rogge, H e t K e r k e l i j k L e v e n door Prof. Dr. L. Knappert, H a n d e l e n
S c h e e p v a a r t door Dr. H.A. Poelman, D e N i j v e r h e i d door Mr. Dr. N.W.
Posthumus, M i d d e l e n v a n V e r k e e r door Dr. N.G. van Huffel. Al wat kunst
is dus, ook de litteratuur, zal door Frans Coenen worden ‘behandeld’, gelijk men
ziet. Laat ons hopen dat hij, wiens competentie zonder twijfel groot is en wiens geest
uitnemende ‘leesbaarheid’ waarborgt, ook over voldoende ruimte in het boek de
beschikking erlangt. Zijn gebied is enorm! Alle beeldende kunsten, de
nijverheidskunst, de vrije schilder- en beeldhouwkunsten, de muziek, het tooneel
en de litteratuur.... En dit alles onderwerpen die in een proeve van
c u l l u u r - g e s c h i e d e n i s toch wel voorname plaatsen mogen innemen!.... Een
goed ding is, dat althans de beeldende kunsten niet alleen door Coenens artikel,
maar tevens door vele illustraties in het boek zullen worden vertegenwoordigd, zij
het dan ook zonder de noodige ordening en commentaar. In een uitgebreide
cultuurgeschiedenis, zooals die waarop wij hopen, zal het m.i. zaak zijn, de
behandeling der verschillende kunsten - onder ééns leiding natuurlijk - aan
verschillende personen toe te vertrouwen en dan aan ieder de ruimte te geven,
waarop hij voor zijn belangrijk onderwerp aanspraak maken kan.
H.R.
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STADHUIS TE GOUDA, NAAK EEN PHOTOGRAFIE, ILLUSTRATIE DIT ‘HET HUISELIJK EN
MAATSCHAPPELIJK LEVEN ONZER VOOROUDERS’, AFL. I.
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FIGAROS HOCHZEIT.

Naar een nieuwe romantiek. Naar aanleiding van eenige schilderijen
door Dirk Schäfer.
In de kunstzaal ‘Arti’ in het Palace Hotel te Scheveningen worden schilderijen
tentoongesteld van Dirk Schäfer, een neef van den bekenden pianist van dien naam.
Een tiental werken van dezen kunstenaar, die ik daar heb mogen aantreffen, hebben
op mij een ongewonen indruk gemaakt, dien ik mij veroorloofd heb, voor een keer
mij begevend buiten het gebied van mijn leest, op te teekenen. Ik stel er prijs op,
dit vooraf te zeggen, daar het niet mijn bedoeling is, schilderkunst te critiseeren en
mijn oordeel te geven als het ongeveer onaanvechtbare van den kenner. Doch
slechts te zeggen wat er bij het zien van dit werk in mij sprak, sterker en minder
gemakkelijk te verzwijgen dan bij de kunst van zooveel anderen.
Toen de kleinburgerlijke wereld te nauw werd voor de spankracht der menschen
en haar kunst, - die bekroning harer voor ons tamme-menschelijke verhoudingen de levenskracht verloor en het contact met de jongere gemeenschap, waren de
hersenen en handen der menschheid begonnen in de aarde van het weten te graven
en alle arbeidsvermogen in de wereld te verzamelen, waarmee een nieuw,
ingewikkelder en grooter getimmerte voor de samenleving zou worden opgezet. De
kleinburgerlijke kunst, die streeling der eigen enge ruimte en het vijandig schuwen
van alle vreemds en nieuws,
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RONDEDANS.

en, toen het evenwicht tusschen haar en het leven niet meer gaaf was, het zoeken
der ongewone aandoeningen uit onbevredigdheid met het vervaalde alledaagsche,
die kunst verlamde eigelijk tegenover de nieuwe kracht der wereldgedijing, alsof
het vuur der machines en de wenteling der vliegwielen haar laatste aamechtige
aandoeningen vernietigde. De, eigenlijk nog middeneeuwsche, maar verslapte
zedeleer, die verheerlijking wilde van huiselijke deugd, godsvrucht en plicht en liefde
enkel jegens het onmiddellijk eigene, kon de geesten en gemoederen niet langer
bevredigen, toen, bij de groote stijging der menschelijke vaardigheid in het
maatschappelijk gaan, de eerste klappen aan het kleinburgerlijk gezin, aan die
grondinstelling der samenleving, waren toegebracht. En de wereld werd
gereedgemaakt tot één groote woning voor het groote gezin, waartoe de geboden
van plicht en deugd en liefde nu ook allengs moesten worden gebroken en uitgedijd:
voor de menschheid.
Immers, dit en niets anders was de groote bestemming der opkomst en
ontwikkeling van het industrialisme. Laat ons toch wijs zijn en willen zien wat is.
Veranderingen geschieden niet om der verandering wille. En het industrialisme is
er niet om zichzelf, En de concentratie van het kapitaal zal een einde nemen zooals
alle toespitsing een einde neemt. En de wereld-verhoudingen zijn maar deelen van
een lichaam, dat wentelt door de banen van een vasten, niet door kleinen tegenzin
te ondervangen gang, die de gang is van de bestemming der innigste
menschelijkheid.
Welnu dan, de energie, de levenstinteling, de aandrift naar hevigen arbeid van
geheele klassen, van millioenen handen en hoofden, had lamgeslagen neergelegen
en wierp zich met den hartstocht van een jeugdlust, die
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de lijn der geschiedenis mocht vinden, op de aarde, om nieuwe wegen open te
breken, waarlangs de beëngde droomen naar een nieuwe samenleving konden
gaan. En zoo geschiedde het natuurlijke wonder, dat wie steenen aandraagt om
een huis te bouwen, en het optrekt en gereedmaakt, er vóór gaat staan met duizend
gewapende hellebaardieren, om de zoekenden te weren, die het tot hun rechtmatigen
woon willen maken. Dat dus de klasse die kwam om alle energie uit de menschheid
aan het werk te zetten, en de wereld tot één groot veld van arbeid te doen zijn,
zóózeer in haar bezigheid, in de hevigheid van haar taak-vervulling, verzonken was,
dat zij verblind raakte voor het doel. Dat zij die bezigheid harer taak het einde aller
dingen waande. Het levensgemak en het levensvermogen en de levensrijkdom der
menschen werden door het kapitalisme tot een ontzaglijke hoogte en weelde
opgevoerd. Alle krachten van weten en voelen en kunnen werden hiertoe naar buiten
gebracht. Maar eenmaal werkzaam en tronend op de hoogte der tijdelijkheid, meent
de wereld der machtigen van nu, dat dit alles alleen om haar geschiedt. En begrijpt
niet, dat de gansche menschheid komen zal, om het geluk, waaraan zij heeft
meegewrocht, en waarvoor zij haar bloedige deel welhaast ten einde - en tot uiterste
einde! - heeft geleden, tot zich te nemen. En het groote gelukkige huis der wijd
gegroeide verhoudingen te bewonen - als één groote, voor het eerst rustige,
gelukkige en ernstige familie.
De kunst toen toog uit om al het zegbare, al wat naar voren was gebracht, te
zeggen, zóódat zij geen woorden en geen klanken en geen kleuren genoeg in haar
oude bezit had en nieuwe moest maken om al het ongekende te beelden. En zij
eveneens, wist niet waarvoor, en zeide dat het was om te beelden alleen. En zeide
dat de kunst was om de kunst, en maakte daar haar moraal van, en zong ze met al
haar hartstocht uit, en sloeg om zich heen, omdat zij geen andere mogelijk dacht.
En zij wist niet, dat zij slechts tot plicht had, het materiaal aan te dragen voor een
nieuwe kunst, de stem van de mensch in de nieuwe wereld, die werd gebouwd. En
zij wist niet, dat zij was: de zinnen van de menschheid, die immers het ondervondene
het allereerst grijpen en meedeelen aan de hersenen. Boodschappers en aandragers
voor hart en geest. Deze zullen begrijpen, en oordeelen, en keuren. En zingen, over
de zinnen heen.
Dirk Shäfer is een schilder, die mij voorkomt zoover, over het naturalisme heen, te
zijn positief, en zelfs reeds krachtige uren in de nieuwe wereld van aandoeningen
te hebben geleefd. Het werk dat in bovengenoemde kunstzaal van hem aanwezig
is, en naar aanleiding waarvan ik dus slechts kan spreken, hangt daar vóór ons als
de uitkomsten van een energieken persoonlijken strijd om een nieuwe kunst, die
men. zou kunnen noemen een nieuwe Romantiek, wijl zij begint te geven de hoogere,
niet in den gewonen zin alledaagsche ontroeringen, dat wil zeggen niet de
gewaarwordingen die het gevolg zijn der uiterlijke levensverrichtingen van elken
dag. De ontroeringen, zooal niet als bij de oude Romantiek, buiten de werkelijkheid
om, dan toch over de werkelijkheid heen.
Enkele van het tiental hier geposeerde doeken kunnen ons voldoende dienen,
om den gang van zijn werk te volgen.
Zien wij naar het Stadsgezicht. Twee blokken kazernewoningen, uitkomend op
een grachtje. Grijs en ongelukkig staan zij daar, in al de brutale ellende der
proletariërs kazernes, huiverig en naakt onder het licht dat erover ligt. Over de
grachtleuning hangen de droevige gelaten lappen ondergoed te drogen. Een smal
spleetje hemel met wat frissche, kittige wolken, toont onsdat wij op de wereld zijn,
waar soms, liggend op de aarde, wij op kunnen zien naar een oneindig uitspansel.
Een zekere mate van

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

157
bewustheid omtrent deze verhouding, een warmte van bedoeling zonder de onrijpheid
van zijn meening op te dringen, is hier duidelijk uit te voelen. En de schoonheid is
er van het trouw en onbevangen gegeven leelijke, begeleid door de liefde tot het
gelukkiger schoone. Dit is krachtiger nog in de Kade. In het daglicht dat daar breekt
over de donkerende stad, om de haven met zijn dapper bijeengestouwde, van lichtjes
doorwemelde duisteringen van booten en fabrieksgebouwen, begint al het zekere
weten der vreugde boven alle wereldwee heen, zich krachtiger uit te zingen. De
aanvatting der realiteit is hier dan, krachtig als een optasting, bedoeld om er het
vuur uit te slaan der hoogere ontroering. Langzaam, maar zeker zal hij daar
heengaan. De stevige boot voorop, met die knoestige rookpluim uit de pijp, is ruig
en bonkig, en de arbeider, die, eenzaam, zijn vracht krom over de plank sjouwt naar
den wal, gaat daar als nog toevende in het leed dezer volle en nog ketenende
donkerheid, waarover langzaam reeds de belovende glans gaat uitschijnen eener
gelukkiger toekomst.
Figaro's Hochzeit is een poging naar hooggestemde heroiek. Reeds grijpt hij een
onderwerp aan, dat hem zou kunnen tillen in de vreugde, in de opgang eener
krachtige feestelijkheid.
In die bruiloftsstoet, trekkend uit een Moorsche poort, voelen wij aan de
samenstelling dier driest-feestende lieden, hoe de krachtig-opgaande lijn van een
zwenk naar vreugde over het doek beweegt. De zich

MEISJE AAN HET STRAND.

vooruitdrijvende paarden in deze roodkrijtteekening, en voorop, de aanzittende
vrouw met de tamboerijn, zijn reeds de verblijdende aanwijzingen naar den
persoonlijken wil van dezen man naar een daad van stoutheid, een vermetelheid
van leven, die een ruk moeten beteekenen boven de verhoudingen uit van vlak
leven en vlakke kunst. Al is hij nog niet geheel zichzelf hierin. Want hij heeft, door
de troebele kentering van den tijd bezwaard, nog anderer kracht noodig, om zich
op te werken. Hij doet het zoo kinderlijk-openlijk, dat wij dadelijk moeten begrijpen.
Rembrandt, en ook Bauer, om grootheid en wellicht ook door de aantrekking van
hun onderwerp hem treffend, hebben hem nog een duw moeten geven tot de trap
van zijn eigen vreugde. Zij tillen hem op het paard van zijn eigen aandrift. Hij lacht
en laat zich in den beugel tillen, en rijdt heen, en is zichzelve. Straks zal hij zelf
opstijgen, en geheel alleengaan, en ons verblijden. Want zoo is het bij hen die niet
van de allergrootsten zijn; zij wachten in de drukkende, ziellooze stilte op geluid van
moediger vreugde. De stilte der Ontkenning heeft hen overmeesterd, en zij zitten
verslagen neer, en zoeken en wachten dan, en leven in onvrede. Maar opeens klinkt
van buiten de fluit van een blijde stem, en zij voelen den krachtigen greep van den
sterkere, en zij voelen hun plicht en hun liefde en bestemming, en zij staan op, en
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zien rond, en bewegen zacht met het hoofd, in een ontroerde gehoorzaamheid, en
doen hun keel meezingen, en gaan heen, en zingen den heelen tijd.
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Zoo merken wij - wij zien het steeds levendiger naderen - iets in hem dat los moet
komen, geheel eigen; een vreugde, die hij aan ons wil doen, en die hij allengs voelt
niet langer te kunnen terughouden. En eindelijk begint hij met die zwarte
krijtteekening; een boomgaard voorop, liefelijk, daarachter een mooie oude kerk
met stompen toren, en wat wijdheid van land. Maar de zon breekt los boven den
toren, en straalt een schoof van licht uit, onder een donkere wolk weg. Zie toe, hoe
hij beproeft de uitstorting van zijn vreugde, en nog niet kan .... omdat hij nog niet
durft. Zoozeer is hij gewoon zich te beheerschen, de vaart van zijn aandoening in
te toornen. Vol van een heerlijke frissche zelf tucht, is hij niet in staat, dien los te
laten, om tot de groote zingende ontroering te geraken, waarnaar zijn innerlijke
krachten hem drijven.
Maar vlak daarop maakt hij een andere krijtteekening, de zee, en nu wint hij de
ruimte. Geen boomen, geen schepen, geen donkere wolken meer als laatste vrees
voor te veel licht, niets. Enkel een wijd brok zee, en de lucht. En door de lucht scheurt
de zon zich baan, en giet zich uit in de volheid van haar stralend licht, en stort een
wereld van vreugde-hoop en vreugde-bemoediging en vreugde-liefde over het water
uit, en het is als een losmaking, een verademing, een opwekking, en een Gezicht
van troosting. Een visscherskind dat door de zee waadt, bemerkt het, en legt haar
arm langs haar oogen, bang voor dat geweldige licht, en ziet schuw op, van terzijde,
naar het wonder, dat uit de wolken breekt. Het is de openbaring voor het kind. En
het is iets van de Openbaring voor ons. Het is de toekomst eener betere menschheid,
die zal gaan komen, en die ongeloofelijk is en niet om in te staren van schittering
voor wie leeft in de hoon-wekkende en vloekbare duisternis onzer dagen. Maar die
slechts door de kinderen, door de dragers en brengers der kinderlijkheid, wordt
gezien en ondergaan.
Zoo, van die zee, van die losmaking der vermetele vreugde, als in een eindelijke
kreet van zijn behoefte naar uitzegging der hoogere en wezenlijke schoonheid des
levens, kwam hij tot de rijper, en rustiger, en dus machtiger en zekerder blijdschap
van den Rondedans.
Bij een groen boschje, op een fluweelig grasveld, reien vijf jonge vrouwen den
rondedans. Zij zijn niet fijntjes en bloedeloos, zij smachten niet naar hemelsche
sferen, om aan de te pittige werkelijkheid der aarde te ontkomen. Zij hebben krachtige
schouders en krachtige voeten boven en onder de grijs witte sluiers heen, en er
leeft een forsche stuw in den zwenk van haar volle lichamen. Het is de fijnheid, die
de kracht in zich opnam, het is de vreugde, die sterk is door het voedsel van de
smart, het is de buitendagelijkschheid, die trilt van het leven der ondergane
werkelijkheid. Zij zijn als stoute arbeidersdochters, omkleed en geheiligd door de
fijne frissche kleeren van den gezonden vreugde-droom, en zij zijn als gezonde
vrouwen, die dansen om de vreugde van het bestaan, en om de vreugde der
moedige, bloedrijke liefde en om de vreugde aller heerlijke vrije levensdingen. En
zij dansen na de bevredigende sterking van den loutcrenden arbeid, betracht in een
wereld waar de liefde en de rede regeeren. Even verder op zit, gedoken in zijn
ontroerde doen, een Pan, stil vervoerd voor zich heen te spelen, en de stille vaart
van zijn muziek rijdt door de vlucht van heur dans, en buigt heur hoofden zoetjes
om, en zwenkt de fijne en sterke gewrichten van schouders en voeten, die zoo
gelukkige dienaren zijn van het kinderlijk-vermetele spel. Zijn fluit slaat haar muziek
tegen den brandenden hemel, waar de wolken te gloei staan langs den horizon.
Zoo blaast hij, onbewust van de ontzaglijke uitwerking, als de heerschappij der
vreugde over alle menschen uitroepend voor altoos.
Zoo is, meenden wij, deze kunstenaar logisch gekomen door de beelding van de
werkelijkheid heen tot de voorstelling van een sentiment, dat instee van buitenwerke-
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lijk te zijn, juist is, het fijnste der werkelijkheid van het oogenblik. Want nu heeft hij,
met zijn hartstocht naar menschelijke verblijdenis, gedrongen door de vele
verwarrende vuilniswanden heen van de kerker dezer wereld. Hij heeft het einde
van alle leed, en de verwinning van alle liederlijkheid aanschouwd. En vermetel-weg
den jubel die in hem op is geklommen, uitgezongen langs de verbaasde en
dom-verwonderde en zieligvoortreffelijk- glimlachende aangezichten heen van hen,
die niet kunnen gelooven.
En eindelijk is hijzelve sterk geworden, tot den Opwekker, die roept buiten onze
dempende muren. En wij hooren duidelijk, zacht maar vast, en groeiend en zwellend,
zijn stem liefelij k-manend naar ons heen:
O Freunde, nicht diese Töne, sondern lasst uns angenehmere anstimmen und
freudenvollere.... Freude....
SAM. GOUDSMIT.

De vijfde vierjaarlijksche te Arnhem.
Terwijl tentoonstellingen door bepaalde kunstenaars-vereenigingen georganiseerd,
dicht op elkaar plegen te volgen en als het ware een voortdurende repetitie (of wat
wij op school noemden ‘lijstwerk’) zijn, van elk, die wil en mag, een proeve gevend
uit wat hij den laatsten tijd maakte, moeten de vierjaarlijksche tentoonstellingen
uitteraard een belangrijker verschijnsel zijn. Ik zeg moeten, maar helaas is dit niet
steeds het geval, want ook hier is in de eerste plaats het gehalte van de inzendingen
afhankelijk, en bovendien zijn hier evenzeer belangen in het spel die daar eigenlijk
buiten moesten blijven. Te Amsterdam is de kunstwereld in enkele groote groepen
verdeeld, en als één van de eigenaardigheden van de laatste Vierjaarlijksche daar,
zag men dat de oudste en alsnog meest respectabele zoowel als de jongste en dus
eigenlijk belangrijkste, werden uitgeschakeld, en dus de middengroepen, met als
van zelf de meeste middelmatigheden in zich, de Hollandsche afdeeling moest
vormen. Te Arnhem heeft men met gansch andere bezwaren van doen,
gevoeligheden van provincialen en meer maatschappelijken aard; de regie echter
van den kunsthandel, die bij de Amsterdamsche vertooning van verleden jaar achter
de schermen het spel leidde, kon zich hier niet doen gelden. Wanneer nu niettemin
de Vierjaarlijksche te Amsterdam een belangrijker schouwspel opleverde, zoo vloeit
dit wel van zelf voort uit den veel grooter en breeder opzet, de deelneming, op veel
uitgebreider schaal, van het buitenland, en het samenvallen van de expositie te
Arnhem, nu, met vele anderen, in vele oorden des lands. Ook is te vermoeden dat
de schilders het exposeeren wat beu worden, het kost tijd, zorg en verdriet, en het
werk roept de besten af van dit soort beslommeringen. Zoo geviel het dat de
Arnhemsche tentoonstelling wel een bezienswaardige werd om het vele moois dat
natuurlijk toch er te vinden was, maar lang niet een compleet beeld kon geven van
wat hier te lande gemaakt en voorbereid wordt, ik bedoel niet slechts van wat bereikt
is, maar van waarom gestreden wordt. Dit ware alleen mogelijk, indien een commissie
actief kon optreden en opeischen wat haar noodig dacht om zulk een beeld te
completeeren, maar expositieplicht is er zoomin als kiesplicht in ons vrije land, en
dat ware dan ook wel wat veel verlangd, zoo op eens.
Intusschen is er voor gezorgd dat niet wederom de gewone (soms maar al te)
exposeer-willigen het rijk alleen hadden, en wel door het uitnoodigen van eenige
lieden, wier werk men om een indruk te geven van Hollands kunst, allereerst noodig
had, en velen daarvan hebben daaraan voldaan. Men noodigde, behalve een reeks
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van schilders met een gevestigde reputatie, wier in wijden kring gewaardeerd werk
alvast deugdelijkheid en bekoring verkenen kon aan de verzameling, nog enkelen,
wier pogingen als uitingen van belangwekkend streven, niet mochten ontbreken.
Dit laatste deel van het
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programma beantwoordde niet heel en al aan de verwachtingen, toch is aan dezen
maatregel de aanwezigheid en de goede plaatsing te danken van drie proeven van
Jan Sluyters' genialen trant. Door de vereeniging, en tegenstelling van dezen
revolutionnair met eenigen der besten uit de conservatieven is het karakter dezer
bescheiden en in niets sensationeele expositie althans eerlijker en waardiger dan
een, waar een bepaalde côterie, anderen verdringend en uitstootend, een
moedwillig-onzuiver reflex geeft van den stand van zaken.
Waarschijnlijk vooral door de meerdere aantrekkingskracht die de grafische
tentoonstelling te Amsterdam voor exposanten had, bleef de prenten- en
teekeningenzaal wat weinig boeiend, want eenige onzer meesters op dit terrein zijn
afwezig en anderen zonden bekend werk. Hetgeen niet verhindert, dat een
respectabel geheel tot stand kwam.
Het totaal van het beeldhouwwerk is hier, als bijna immer, beschamend voor wie
bedenkt, wat Duitschland en België, vooral het eerste, thans aan nieuws in gedachte
en in toepassing bij, en aanpassing aan groote architectuur te weeg brengen: het
zijn koppen; figuurtjes, min of meer verdienstelijk, maar nog altijd staande buiten
de cultuur, buiten de moderne beschaving en haar eigen grootschheid. De
classicistische vormleer en de classicistische motieven heerschen nog steeds, en
zelfs een Tjipke Visser wijkt er niet dan aarzelend vanaf.
Als men in ons land spreekt van richtingen in de schilderkunst denkt men nog
steeds aan twee groote: de tonalisten, de luministen en aan die geringere en
kinderachtiger van de zich noemende romantici, die als zoodanig reeds veroordeeld
is, wijl zij een bepaald soort van onderwerpen zoekt als wezenlijk bestanddeel van
haar ideaal. Maar er heeft zich gaandeweg een tusschen liggende groep van
schilders en schilderessen gevormd, die in lichter kleuren, en zonder de bepaalde
preoccupatie van stemming, toon wil geven. Het zeer mooie schilderij van Lizzy
Ansingh. ‘Het gele gevaar’ is daarvan een uiting, dunkt me, het is bovendien
doortogen van een zeer smakelijke geestigheid en een zeer smaakvolle
overwogenheid van compositie. Dooyewaard wijdt aan een groote figuur zijn
opmerkelijke gaven van picturalen aard; en met succes; hij mist echter het inzicht
in karakter en de doordringendheid, die van zulk een figuurstuk tevens een portret
zou maken. Het is daarom gelukkig dat Jan Veth hier met twee zeer sprekende
beeltenissen voorhanden is, en dat men ook in de Oude Naaister van Van Leeuwen
kwaliteiten kan bewonderen, die naast zuiver schilderschap, van enorme waarde
kunnen blijken. Het kan ook belangwekkend zijn neven eenige onzer fij ne
landschapstemming-schilders, een Van de Poll eens nader te bestudeeren, die in
een schilderij, dat eigenlijk meer op een aangekleurde teekening lijkt, iets moois
van lijn en bijna iets van rythme geeft. Al zijn diens proeven hier nu juist niet volledig,
zou ik toch Weyns nog eens in het bijzonder willen aanbevelen in de aandacht van
hen, die belangstellen in een oorspronkelijk paysagistentalent; zijn schildering gaat
in haar frischheid met een markante en zeer persoonlijke teekening samen, en wordt
daar door gedragen. Het groote stilleven met de aardige figuren van Monnickendam
getuigt èn als vinding èn als techniek van eigen opvatting, en een blond
duinlandschap van Johan Meyer werd een mooi, fijn geheel. Het belangrijkste
buitenlandsche schilderij is zeker dat zonnige en rijpe stadsgezicht van Lemayeur.
Het zwaartepunt van deze expositie moet worden gezocht in de aanwezigheid
van onderling zeer verscheiden, zeer deugdelijke schilderijen, die zonder
openbaringen te zijn, toch van harte welkom mogen worden geheeten.
C.V.
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HOEKJE MET SCHOORSTEEN,
UITGEVOERD IN MAHONIEHOUT, ONTWORPEN DOOR W. PENAAT IN 1910
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VIERKANTVULLINGEN VOOR SNIJ- EN INLEGWERK.

Willem Penaat, door C.W. Nijhoff.
Het is wellicht niet overbodig vooraf eens te zeggen wat men onder interieur- en
meubelkunst verstaat. Want hoewel in sommige kringen meer en meer het besef
doordringt, dat het interieur en de meubels van dit interieur zoo mooi kunnen zijn
(ik zeg niet zoo ‘rijk’ kunnen zijn) dat men ze onder de kunstvoortbrengselen
rangschikt, zoo is deze meening toch lang niet overal doorgedrongen. Er zijn er nog
zeer velen, die onder kunst slechts verstaan de vrije kunst, dus, op het gebied van
de beeldende kunsten, de vrije schilderkunst (het schilderij), de vrije beeldhouwkunst
(het beeld of de beeldgroep). en de vrije teekenkunst (de aquarel, de ets of de
gravure). Ook op het gebied van het interieur en het meubel wordt door dezulken
de kunst wel erkend, maar slechts

WILLEM PENAAT.

in antiquarischen zin. Die velen zijn dus van de waarde van hunne woning als
modern, dus bij hen passend verblijf, niet doordrongen en zij gevoelen of weten ook
niet dat deze woning een modern kunstvoortbrengsel kan zijn, niet door den rijkdom
waarmede ze tot stand is gebracht, ook niet in de eerste plaats door de vrije kunst
die er is ondergebracht, maar door het kunstgehalte van het geheel zelf en van de
vele onderdeden waaruit dit geheel is samengesteld. Om zich nu het verband
tusschen de woning en de kunst te kunnen voorstellen, zal het goed zijn van beide
eerst een nadere omschrijving te geven, natuurlijk met betrekking op elkaar.
De woning bestaat uit een aantal vertrekken en in elk dezer vertrekken bevinden
zich meubels. Zulk een vertrek heeft lengte,
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breedte en hoogte, vormt dus een afgesloten deel van de ruimte, welker grenzen
als wand, vloer en zoldering worden aangeduid. Deze begrenzende vlakken zijn
weer onderverdeeld, b.v. de wand door schoorsteen, deur, vensters en wandvakken,
de vloer door vloerkleed in aansluiting met het eigenlijk vloermateriaal als parket,
linoleum, marmer, tegels of houtgraniet, de zoldering door balken, caissons, lijsten,
lichtbronnen e.m.a. In de aan alle zijden afgesloten ruimte bevinden zich de meubels,
die door hun volume en hun plaats het reeds door wand, vloer en zoldering tot een
bepaalde verhouding teruggebracht vertrek nader indeelen. Waar de genoemde
grenzen van het interieur de ruimte omsluiten, daar omsluit de ruimte weer het
meubilair. De werking van het interieur met zijn inhoud is dus in de eerste plaats
ruimte werking en de ontwerper ervan is ruimtekunstenaar. De taak van dezen
ruimtekunstenaar is stemmingen op te wekken, die met den aard van het interieur
verband moeten houden. Deze stemmingen kunnen van zeer uiteenloopenden aard
zijn. Rust, kalmte, tevredenheid, vertrouwelijkheid, vreugde, uitgelatenheid, weelde,
prachtlievendheid, ingetogenheid, ernst, smart, plechtigheid, verhevenheid en
zoovele meer kunnen in het interieur tot uitdrukking worden gebracht. Om deze
stemmingen te voorschijn te roepen zal de kunstenaar zelf gestemd moeten zijn,
want wat den kunstenaar in zijn gedachten niet heeft getroffen zal ook anderen niet
kunnen treffen, wat den kunstenaar niet heeft ontroerd zal ook bij anderen geen
ontroering teweeg kunnen brengen. Er ligt in deze ontroering iets geheimzinnigs.
Noch haar oorsprong, noch haar werking zijn onder een bepaald begrip te
rangschikken. Slechts de bron ervan is steeds dezelfde: bij den kunstenaar de gave
van het dieper schouwen der dingen, bij den beschouwer de ontvankelijkheid voor
dit dieper geschouwde. Maar de kunstenaar gaat verder. Hij heeft niet alleen een
stemmingsbeeld op te roepen, maar dit beeld ook tot iets daadwerkelijks te maken,
want het interieur met zijn inhoud is een gebruiksvoorwerp, dat in het daadwerkelijk
leven zijn reden van bestaan vindt. Door zijn karakter geeft de kunstenaar het beeld
karakter, door zijn schoonheidszin en schoonheidskennis geeft hij het schoonheid,
door zijn vakkennis geeft hij het gebruikswaarde. Hij bouwt zijn beeld dus op in
ideeelen, aesthetischen en technischen zin, maakt zijn interieur karaktervol, mooi
en doeltreffend en waar hij dit interieur niet schept om zich zelf maar om den
bewoner, die erin leeft en zich beweegt en deze bewoner een modern mensch is,
een mensch van onzen eigen tijd, daar ligt het ook voor de hand, dat het interieur,
wil het zich bij dezen bewoner aansluiten, modern, van eigen tijd zal moeten zijn.
En die bewoner zelf, hij staat eigenlijk geheel buiten dezen wordingsgang. Hij
ondergaat de stemming en vindt er zich wel bij, hij geniet van de schoonheid en
deze treft hem aangenaam, hij bewondert de fijngevoeligheid, de vindingrijkheid
van den interieurkunstenaar, hij heeft gemak van de doeftreffendheid, van de
duurzaamheid en soliditeit, van de echtheid van het hem omringende, maar den
opzet bemerkt hij niet. Dit is ook geheel overbodig. Want de interieurkunst zal den
mensch vreugde en genot verschaffen als een onopzettelijk iets, hetzij hij in het
interieur is na volbrachten arbeid, hetzij hij er zijn dagtaak heeft, hetzij hij er slechts
tijdelijk vertoeft. Het mooie en vérstrekkende van de interieurkunst is juist dat zij
steeds haar weldadigen invloed op den mensch kan uitoefenen, behalve dan wanneer
deze zich bevindt in de vrije natuur, waar de natuur zelve of op de straat, waaide
bouwkunst een gelijkwaardige taak heeft te vervullen.
Uit het bovenstaande zou volgen: dat de interieurkunst is ruimtekunst, dat de
interieurkunstenaar is stemmingskunstenaar en dat de kunst van het interieur zetelt
in den eigen tijd.
In het interieur werken een groot aantal ambachtskunsten samen en het zou voor
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een mensch niet te doen zijn deze allen te omvatten. De meeste beoefenaars der
gebruikskunsten beperken zich dan ook tot één of meer verwante afdeelingen van
dit uitgebreid gebied. Zoo houdt Penaat zich in hoofdzaak bezig met den
architectonischen opbouw van het interieur (dus het ontwerp van wand, zoldering
en vloer) en met den meubelkunstigen opbouw van het houten meubilair (dus dat
gedeelte wat men bij voorkeur als ‘de meubels’ van een vertrek aanduidt). In verband
met den vloer breidt hij zijn bemoeiingen uit over het vloerkleed en in verband met
de zoldering over de lichtkroon. Hoe hij deze gegevens naar verhouding, vorm,
kleur, schaal, detailleering en versiering, naar doelmatigheid, samenstelling en
materiaal opbouwt en hoe hij, uitgaandevan een stemmingsbeeld, aan al deze
factoren hun plaats geeft in het geheel, moge thans naderblijken. Eerst echter een
enkel woord over den ontwikkelingsgang van Penaats kunst.
Willem Penaat werd in het jaar 1875 te Deventer geboren, waar hij het onderwijs
op de Lagere School en op de Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus volgde.
In dienzelfden tijd ontving hij bovendien deugdelijk teekenonderwijs en kwam hij
langzamerhand in aanraking met het werk uit dien tijd van den Nederlander
Colenbrander, met de prentenboeken van den Engelschman Walter Crane en met
de eerste afleveringen van de ‘Studio’.
De kennismaking met deze werken moest wel aantrekkelijk zijn voor iemand, die,
ontvankelijk van gemoed, zich nog slechts
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had kunnen bezighouden met het teekenen naar de natuur, het verwerken van
bloemen en planten tot versieringsmotieven en het samenstellen van ornamentale
vullingen met behulp van deze motieven, een arbeid, die, hoe goed bedoeld en hoe
ijverig en nauwgezet betracht, toch geen verdere voldoening kon geven aan een
ingeboren algemeenen schoonheidsdrang. Want er was een nieuw leven geboren
in de gebruiks- en sierkunsten, er had zich een nieuw begrip baan gebroken en dit
begrip vond niet zijn uitgangspunt in de picturale, maar in de decoratieve
beschouwing van het schoone, waardoor dit schoone, zoo lang beschouwd als iets
aparts, als iets dat soms aan onze omgeving werd toegevoegd maar veelal daaraan
werd onthouden, tot een grondslag kon worden van onzedagelijksche omgeving,
van onze woning in de meest uitgebreide beteekenis.
In 1894 toog Penaat naar Amsterdam om de lessen aan de Rijksnormaalschool
voor Teekenonderwijs te volgen en zich daarna tot kunstschilder te bekwamen. De
versierende kunsten, laat staan de eigenlijke ambachtskunsten, stonden toen nog
weinig in aanzien; men kende ze eigenlijk niet en sprak er ook niet over en van wat
daarbuiten in Engeland, en ook reeds in ons land, op dit gebied geschiedde
vermeldden de lessen weinig of niets. Het zekergoedbedoelde styleeren, of beter
schematiseeren, van bloemen, planten en dieren en de toepassing van deze
motieven op paneelvullingen en dergelijke vermocht de belangstelling van den
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jongen studeerende en zoekende niet blijvend te boeien en de poorten die tot het
gebied van de ambachts-, nijverheids- en
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sierkunsten leiden werden er niet mede ontsloten. Er ging echter invloed uit van de
lessen van de heeren Cuypers en De Kruyff, van den eerste waar het de beginselen
der Bouwkunst betrof, van den tweede waar het betrekking had op de leer van het
ornament en vooral op de versieringsbegrippen van de Oost-Aziatische volken.
Na het verlaten van de Rijksnormaalschool voor Teekenonder wijs en het
gebruikelijk halen van de Akte Middelbaar Onderwijs Hand teekenen en Perspectief
koos Penaat niet de loopbaan van den kunstschilder, gelijk oorspronkelijk in zijn
bedoeling had gelegen, maar die van den ambachtskunst-beocfenaar en wel in het
bijzonder van den interieuren meubelkunstenaar. Hiervoor bestonden verschillende
redenen. Bij den overgang van de school in het leven kreeg hij een schier plotseling
maar diepgevoeld inzicht in de leelijkheid, de stelselloosheid, het wanordelijke,
ongerijmde en karakterlooze van het ons omringende, zoo op de straat als in het
huis, in de woninginrichting, in de kleedij, in zoo goed als alles wat tot het gebied
der ambachtskunsten gerekend kon worden en dat terzelfder tijd dat aan de vrije
schilderkunst, in ruime mate werd geofferd
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en dat allen te hoop liepen om deze kunst als de eenig erkende en ware, te dienen.
Het was een hevige en plotselinge pijn deze eerste echte levensindruk, dit zich
bewegen temidden van een eenzijdig ontwikkeld bestaan, het was een grievend
iets voor een voor schoonheidsindrukken ontvankelijk gemoed, dat de schoonheid
niet wenschte als toegift van het leelijke, maar het leven zelf doortrokken wilde zien
van schoonheid en dat deze schoonheid nu overal miste, behalve als in zich zelf
teruggetrokken kunst in het vrije schilderij.
Hierbij kwam een onbewust gevoel, misschien de oorzaak, misschien het gevolg
van, misschien samengaande met 't bovengenoemde, het gevoel dat er geen
kunstschilder meer uit hem zou kunnen groeien. Ook de lektuur had invloed op
Penaats vakkeuze. Taine, Semper en Viollet-le-Duc werden nader bestudeerd,
Morris' ‘Nieuws van Nergensoord’ en het door Veth bewerkte en door Dijsselhof
geïllustreerde werkje van Walter Crane ‘Kunst en Samenleving’ oefenden hun invloed
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uit op deze zich meer en meer bewust wordende persoonlijkheid. Tegelijkertijd
ontwaakten sociale verlangens, communistische neigingen, utopistische
verwachtingen, de ontwikkeling
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van de Sociaal-Democratische-Arbeiderspartij vroeg de aandacht, het streven van
Frederik van lieden trok de belangstelling, Tak's ‘Kroniek’ deed haar invloed gelden.
Zoo was in het jong verlangend gemoed de richting van het toekomstig denken en
doen voorloopig bepaald; wat daarmede bereikt zou kunnen worden, langs welken
weg de ontwikkeling geleid zou moeten worden, hoe, om het maar prozaisch uit te
drukken, een bestaan zou kunnen gevonden worden, hoe dus doel, methode en
bestaansmogelijkheid in daad-werkelijkheid omgezet zouden kunnen worden, dit
alles lag nog in de duistere toekomst.
Wanneer we straks op de ontwikkclings-geschiedenis van Penaats kunst nader
kunnen ingaan, zal blijken in hoeverre de wenschen in daden zijn omgezet, in
hoeverre de feiten strooken met de beloften volstaan met te Voorloopig kunnen we
zeggen dat er een goede vijftien jaren liggen tusschen het verleden en het heden
en dat het leven ook op Penaat zijn invloed heeft uitgeoefend, echter niet als een
noodlot dat den kunstenaar sloopt en tot een onverschillige overgave
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leidt, maar als een mooie en strenge leerschool, waaruit slechts zij gelouterd te
voorschijn treden die een innerlijke kracht in zich hebben, een kracht die niet van
buitenaf in hen is gebracht en die nà verbruikt te hebben wat ontvangen was, weer
inzakt, maar één die van binnenaf wordt gevoed, een karaktervolle kracht dus, die
afdwalen kan, het averechtsche kan doen, maar die toch elk oogenblik zijn innerlijke
waarde behoudt, omdat ze steeds kan terugkeeren tot wat niet dwaalt of averechtsch
is, dat is de in den mensch gelegde zuivere drang naar het ware, goede en schoone.
Als we nu zien dat Penaat thans in staat is ons een goede en mooie kunst te
geven, onder de bekoring komen van de stemming die van zijn werk uitgaat, genieten
van zijn gevoeligen kleurenzin, zijn vergevorderde vormenkennis bewonderen, terwijl
zijn wèlgetroffen versieringstalent ons verrast, zijn praktische blik ons geruststelt,
zijn vakkennis ons vertrouwen inboezemt, wanneer we dus een kunst van een
betrekkelijk zóó kort verleden als de moderne interieur- en meubelkunst hier tot een
karakter-
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vol, mooi en goed geheel zien ontwikkeld, dan mogen we voorloopig tevreden zijn
en erkennen dat er veel gevoeld, veel gedacht en veel gewerkt moet zijn, om in die
vijftien jaren dit resultaat te kunnen bereiken.
De nieuwe beweging in de ambachts- en nijverheidskunst, die in ons vaderland
ongeveer 1894 een aanvang nam, was er oorspronkelijk een van enkelingen. Het
is vrij zeker dat de reeds oudere beweging, door Ruskin en Morris in Engeland
ingeluid, hierop invloed heeft uitgeoefend, ook dat de bouw van het Rijksmuseum
te Amsterdam door den architect P.J.H. Cuypers op meer dan één wijze de blikken
naar een gezuiverde ambachtsbeoefening heeft heengeleid. Ook zal de
hoogopgevoerde decoratieve zin van de West- en Oost-Aziaten, wier kunst in het
laatste vierendeel der negentiende eeuw opnieuw de aandacht trok, de oogen
hebben geopend voor een mooier en zuiverder vorm- en kleurenopbouw dan de
verloopen West-Europeesche kunst in deze kon ten toon spreiden. Zoo zien we
dan, naast Colenbrander, mannen als Dijsselhof, Lion Cachet, Nieuwenhuis, Mendes
da Costa, Zijl en iets later Berlage, de Bazel en Lauweriks als baanbrekers optreden
voor een nieuwe richting in de sier-ambachts- en bouwkunsten en de grondslagen
voor den gemoderniseerden technischen en aesthetischen opbouw dezer kunsten
leggen. Het was een moeitevolle en moeizame arbeid, vol dwaling en vol vondsen,
vol teleurstelling en vol verwachting, vol verkeerd begrijpen of gewilde tegenwerking
maar ook vol warme belangstelling van enkelen, van hen die als het ware in de
verwachting waren geweest van de dingen die komen zouden en die hunne
verwachtingen nu in werkelijkheid zagen overgaan.
Van 1898 af heeft Penaat aan dezen opbouwenden arbeid zijn deel gehad en op
het gebied der interieur- en meubelkunst, is hij door zijn aangeboren gaven en zijn
karakter van meet-af-aan als leider opgetreden, wat hij tot op heden is gebleven,
omdat zijn streven zich niet richtte naar de ingevingen van het oogenblik, niet was
een gril of een mode, maar een overtuiging, dus niet voortsproot uit de zucht naar
eer of persoonlijk voordeel, maar uit een aangeboren drift naar wat goed en schoon
is, een drift die haar hoogste bevrediging vond in het beginsel, in het begrip, in de
daad.
Als grondslagen van het zuiveringsproces, dat Penaat de door hem uitverkoren
kunst wilde doen ondergaan, golden een aantal stelregels die zich deels als vanzelf
aan hem opdrongen, deels van buitenaf tot hem kwamen, in alle geval in
overeenstemming waren met zijn aard en wezen en dus als het ware zijn
kunstenaarsgeloof vertegenwoordigden. Het rationalisme, door Viollet-le- Duc
gepredikt in zijn bekende werken, werd als juist aanvaard in zooverre het de echtheid
van het materiaal, de ambachtelijke zuivere werkwijze, de doeltreffendheid, den
samenhang van den technischen en aesthetischen vormopbouw voorschreef, niet
echter voor zoover een historische vormenspraak voor deze grondbeginselen in
aanmerking zou kunnen komen. Viollet-le-Duc wees er wel is waar zelf op, dat elke
tijd zijn eigen vormen schept in verband met de behoeften van dien tijd, dat dus elke
tijd als het ware opnieuw den vorm doet groeien uit de constructie en dat de
versiering zich slechts ontwikkelen kan als een nadere omschrijving in ornamentalen
zin van dezen uit de samenstelling ontsproten vorm, maar, waar hij zelf vormen
toepaste, hielden deze zoo nauw verband met die welke de Gothiek ons had
overgeleverd, dat de leer hier zuiverder mocht heeten dan de daad, tenminste waar
niet van een restauratie maar van een eigen schepping sprake was.
De vorm diende dus weer te groeien uit het materiaal, uit de techniek, uit de
moderne zakelijkheidseischen, uit de gelouterde schoonheidsbegrippen, uit het
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moderne denken en voelen, uit de wenschen en verlangens van de wordende
maatschappij. Het inzicht dat de historische vormenvondsten hierbij een
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schat van leering zouden kunnen geven, kwam niet zoo dadelijk bij Penaat naar
voren; voorloopig was de ontkenning van den historischen vorm als het ware een
terugslag op het misbruik dat van dezen vorm was gemaakt geworden. Aan het
eenigszins oppervlakkig drijven van enkele modernen, die door een opvallende
schijnvertooning op constructief gebied van hunne rationalistische geloofsbelijdenis
wilden getuigen,
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heeft Penaat dan ook niet meegedaan. De echte of onechte zwarte nagelkopjes,
de zichtbare en opgewigde pennen, de onverwrikbare driehoeken en meerdere al
te consequent doorgevoerde oplossingen, die meer tot de timmer- dan tot de
meubelkunst gerekend mogen worden, hebben in zijn arbeid geen plaats ingenomen,
omdat zijn welgefundeerd meubelkunstig gevoel hem reeds van den aanvang af
den weg voorschreef dien hij had te gaan, al zou deze weg zich later ook veel
duidelijker afteekenen dan in het begin het geval kon zijn.
Aan den anderen kant heeft Penaat zijn uitgangspunt zeker niet kunnen vinden
in een talentvolle vergissing op kunstgebied als waaraan de Belg Van de Velde zich
te buiten ging, wiens slingerlijnkunst zeker wel tot de minst sympathieke
verschijningen in de ambachts- en sierkunsten behoort. Veel meer voelde hij zich
zeker verwant aan sommige van de reeds genoemde baanbrekers der moderne
Nederlandsche kunstnijverheid, zooals Dijsselhof en Lion Cachet. Ook hun arbeid
was oorspronkelijk uit het rationalisme voortgekomen, maar hun buitengewoon
versieringstalent, dat zich aan de Oost-Aziatische kunst had geschoold, stelde hen
in staat hun kunst en decoratieven zin in korten tijd tot zulk een hoogte op te voeren,
dat het gerijpte oude als het ware door het pas geboren nieuwe scheen geëvenaard.
Toch
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niet geheel, want de volmaakte vormbeheersching, niet in decoratieven, maar in
architecturalen zin, was in de oude kunst tot grooter volmaaktheid gekomen. Waar
deze kunstenaars uitgingen van de versiering, ging Penaat uit van den vormopbouw
en pas na de voltooiing van dezen vormopbouw zou bij hem de versiering aan de
orde worden gesteld.
Ook niet in een consequent doorgevoerde museumstudie of in de speculatieve
kunstgeschiedenis kon hij de grondslagen voor zijn opbouwenden arbeid vinden.
Deze lagen dieper. Zij waren in den persoon zelf aanwezig, in het besef van het
wezen der dingen en dit besef werd in hooge mate gerugsteund door de
grondbeginselen die mannen als Viollet-le-Duc en Semper op het gebied der
ambachtskunsten hadden verkondigd. Daarom kon Penaat modern worden in den
echten zin van het woord. Want dit moderne vond bij hem zijn grondslag in het
samengaan van sociale en kunstzinnige verwachtingen, het sproot voort uit de sterk
uitgesproken neiging om de gebruikskunst een bescheiden plaats te geven in de rij
der aan de orde zijnde maatschappelijke vraagstukken, het plant deze gebruikskunst
op den bodem van de wordende maatschappij en het doet dit op zakelijke, dus
rationeele en fijngevoelige wijze. Hierbij lost dus het persoonlijke op in het algemeene
en het is, naar het mij voorkomt, een der beste eigenschappen van Penaat als
kunstenaar dat hij niet het persoonlijk bijzondere, maar het algemeen waardevolle
zocht.
Penaat moest dus terug naar datgene wat voor een zuiveren opbouw van het
meubel in aanmerking kon komen, dat waren, naast de rationeele begrippen omtrent
materiaal, samenstelling en doel, de kernvormen, de typen die aan het meubel ten
grondslag kunnen liggen. De zuivere aesthetische bedoeling moest uitgesproken
worden in den zuiveren aesthetischen vorm, de zuivere vorm samengesteld worden
volgens zuivere constructieve begrippen, de zuivere constructie worden uitgesproken
in het zuivere materiaal.
Zoo verdween dan alles wat met den schijn, met den pronk, met de luxe in verband
stond en bleef slechts datgene over wat op technische en aesthetische gronden
was te verdedigen. Het was het standpunt van den zuiveraar, van den purist, van
hem die door schijnbare ontkenning tot erkenning wil komen.
Om echter tot een dergelijken opbouw van meet-af-aan te kunnen geraken was
het voor den betrokken kunstenaar in de eerste plaats noodig het vak technisch te
leeren beheerschen, in allen geval bekend te zijn met de eischen die aan de
technische constructie ten grondslag liggen, omdat de vormopbouw aan deze
technische grondslagen zijn bestaansmogelijkheid ontleent. Zoo ging dan Penaat
achter de schaafbank staan om zich de eerste beginselen van het meubelmaken
eigen te maken, om dus te leeren wat hout is, wat men ermede kon doen, hoe men
het kan verwerken en hoe het zich in ambachtelijken zin tot een constructief geheel
laat samenstellen. Ongeveer in dienzelfden tijd viel zijn kennismaking met Jan
Eisenloeffel, die, opgewekt door het werk van de reeds genoemde baanbrekers op
ambachtskunstgebied, de kunstvolle metaalbewerking tot zijn terrein koos. Door
Eisenloeffel, die connecties had met de goudsmidsfirma Hoeker kwam Penaat in
kennis met Willem Hoeker, dien eigenaardigen, verzienden
fabrikantkoopman-kunstkenner, die rondliep met het denkbeeld om de verspreide
ambachtskunsten weer tot elkaar te brengen en die aan de jonge kunstenaars de
gelegenheid wilde verschaffen om, door het verstrekken van werkplaatsen werk
hunne toekomstidealen in werkelijkheid om te zetten. Zoo werd omstreeks 1898 de
kunstwerkplaats ‘Amstelhoek’ te Amsterdam opgericht, waar de pottebakkerskunst
onder Van der Hoef, de metaalkunst onder Eisenloeffel en de meubelkunst onder
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Penaat beoefening vond. Nadat de samenwerking aan ‘Amstelhoek’ na vele
wederwaardigheden was geëindigd en ook de mede-
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werking in het door Hoeker en Berlage opgericht ‘Binnenhuis’ had opgehouden,
heeft Penaat zijn kunst zelfstandig gediend en tot ontwikkeling gebracht. Wat hij op
het gebied van interieur- en meubelkunst voortbracht, droeg voor het publiek meer
bepaald den naam van de kunstwerkplaats waar het werd vervaardigd en verkocht,
de Inrichting voor Nijverheidskunst ‘de Woning’ te Amsterdam.
Sluiten we de aanvangsperiode van Penaat's arbeid op ambachtskunst-gebied,
dus de tijd van zoeken en tasten, in 1902 af, dan kunnen we de verdere ontwikkeling
van zijn kunst verdeelen over de jaren 1902-1905, 1905-1907 en 1909 tot op heden.
Tusschen 1907 en 1909 liggen twee j aren die niet medetellen, omdat een ernstige
ongesteldheid den kunstenaar gedurende dit tijdsverloop de studie en den arbeid
belette.
Vóór het jaar 1902 maakte Penaat de eenvoudige en simpele meubelen, die, zonder
eenige verfijning, zonder een nader ingaan op den aesthetischen opbouw, op den
man af de meest voor de hand liggende oplossing geven van het door het
gebruiksdocl gestelde geval. Door alles van het meubel te verwijderen wat als
onnoodig aanhangsel zoo langzamerhand burgerrecht had verkregen, door terug
te keeren tot het hout als hout, met eigenschappen die aan hout maar niet
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aan andere materialen eigen zijn, door dit hout op rationeele wijze in elkaar te zetten,
door het meubel een vorm te geven die eenerzijds uit de behoefte voortvloeide,
anderzijds een erkening inhield van de eenvoudige schoonheid van de grondvormen
die voor het voorwerp de aangewezene zijn, door zoo goed als alle versiering op
te offeren en alle verontsiering te verbannen, door dus terug te keeren tot het meest
eenvoudige ‘meubel’, ontstonden die ons nog versch in het geheugen liggende
nuchtere gebruiksvoorwerpen, die menigeen den kreet deden slaken: hoe recht en
slecht, hoe armoedig, hoe revolutionair ontkennend, het is eigenlijk om kwaad te
worden...... en toch....
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Ja, dat was het juist. En toch was er iets in die meubelen dat weldadig aandeed,
al ware het alleen omdat er niets aan, maar iets in was, terwijl in de bekende soorten
veel aan maar niets in was geweest. Er was in die meubelen karakter, er was een
grondgedachte in en die grondgedachte was ontwikkelbaar. Ziedaar het schijnbaar
weinige maar werkelijk zeer vele dat deze eerste voortbrengselen kenmerkte. Het
was geen gebrek aan kracht maar ingehouden kracht, het was geen armoede maar
afwezigheid van pronk, het was geen bescheidenheid maar eigenwaarde, het was
een protest tegen het onbegrepene, tegen het leelijke ordinaire en
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aanstellerige en cit protest was sober en treffend.
Werd er ecnige versiering aangebracht dan was deze toch van zeer ondergeschikt
belang, ze beperkte zich tot eenig eenvoudig vlakornament. Het was trouwens niet
de tijd om veel over versiering te denken, want de versiering kwam naar Penaats
oordeel pas dan aan de orde, wanneer het voorwerp dat ermede bedeeld zou worden
ook waard was versierd te zijn. Daarom moesten de meubels eerst zoo worden
opgebouwd, dat zij als vorm verschijning schoon waren, dus mooi uit den aard van
hun eigen wezen, daarna kon eraan gedacht worden aan deze mooie lichamen nog
een nadere schoonheid te verkenen en deze nadere schoonheid kon dan een uit
het karakter van het lichaam voortgesproten en daarbij aansluitende versiering zijn.
Zoo bestond voorloopig de versiering, indien zij dezen naam mocht dragen, in een
tot den uitersten eenvoud teruggebrachte profileering en een weinig inlegwerk van
ebbenhout, ivoor of been dat zich goed bij het grondmateriaal aansloot. Een enkele
Gothische herinnering kon hierbij niet verbazen, waar het rationalisme van
Viollet-le-Duc één der uitgangspunten voor Penaat's kunst was geweest en
Viollet-le-Duc zijn grondstellingen in hoofdzaak op de Fransche
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kunst der middeneeuwen baseerde. Reeds treffen ook de eerste pogingen om door
enkele soepele overgangen het al te streng rechthoekige, het al te opvallend
constructieve te verzachten.
De hoofdzaak was dus het zoeken naar harmonische samenstellingen, naar
proportie, vorm- en kleurverhouding; daarnaast het scheppen van karaktervolle
lichaamsvormen, die men zou kunnen aanvaarden zooals men ook een natuurproduct
aanvaardt, waarvan de vorm uit de functioneerende doelen is voortgevloeid. Door
een rationeele indeeling van het vertrek, een natuurlijke plaatsing der meubels, de
opruiming van alle overtolligheden, alle bric-abrac, door het kiezen van een paar
zorgvuldig afgewogen kleuren, van unistoffen voor behang, linoleum, vloerkleed en
randen, door wat eenvoudig degelijk koperwerk en aardewerk als toegift werd de
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voorloopig ietwat koele, maar niettemin onloochenbaar zuivere moderne stemming
in het interieur tot stand gebracht. (Zie afb. blz. 163).
Dat er bij de groote opruiming ook menig ding in den hoek werd gezet, waarvan
de beteekenis pas later zou blijken, wien zal het verwonderen? Ware Penaat een
brutale af breker geweest, een drieste revolutionair, die teniet doet om te zien
verdwijnen, zijn
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kunst ware al lang in de vergetelheid geraakt met zooveel wat slechts gril was. Maar
hij was meer, hij brak niet af uit lust om af te breken, maar omdat hij de macht in
zich voelde iets beters daarvoor op te bouwen en dit betere kwam van binnenuit,
waardoor er te ruimer gegeven kon worden naarmate er meer werd afgenomen.
De verdere ontwikkeling van het meubel was nu naar twee zijden mogelijk, naar
den constructieven en naar den plastischen kant. Naar den constructieven kant kon
het zich ontwikkelen door het te beschouwen als een technisch samenstel en de
constructieve deelen in hun technische structuur vormelijk hooger op te voeren,
zooals Viollet-le-Duc dit uitsprak in zijn bekend gezegde ‘toute forme qui n'est pas
*)
indiquée par la structure doit être repoussée ’, of Semper in zijn
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‘aus der Noth (Nath) eine Tugend machen’. Naar den plastischen kant was de
ontwikkeling mogelijk door het meubel te beschouwen als een aesthetisch organisme
dat in zijn harmonischen lichaamsopbouwvormelijk ontwikkelbaar is. Ook deze meer
*)

*)

De zinnen waaraan dit gezegde is ontleend luiden: ‘Il ne suffit pas aux artistes d'admirer les
arts du passé; les copier, c'est un aveu d'impuissance; il faut les comprendre et s'en pénétrer,
en tirer des conséquences applicables aux temps où l'on vit, et ne voir dans la forme que
l'expression d'une idée. Toute forme dont il est impossible d'expliquer la raison d'être ne
saurait être belle, et, en ce qui regarde l'architecture, toute forme qui n'est pas indiquée par
la structure doit être repoussée. Ces principes, que je ne crois pas trop absolus, ont été
rigoureusement suivis par l'école laïque française, surtout au moment où elle commence à
se développer, et leur application est particulièrement évidente dans les édifices les plus
simples.’ Entretiens sur l'architecture, deel 1, bladz. 304/305.
Semper drukt zich aldus uit: ‘In der Naht tritt ein wichtiges und erstes Axiom der Kunst-Praxis
in ihrem einfachsten, ursprüngliclisten und zugleich verständlichsten Ausdrucke auf, - das
Gesetz nämlich, “aus der Noth eine Tugend zu machen,” welches ims lehrt, dasjenige, was
wegen der Unzulänglichkeit des Stoffes und der Mittel, die uns zu dessen Bewältigung zu
Gebote stellen, natürgemasz Stückwerk ist und sein musz, auch nicht anders erscheinen
lassen zu wollen, sondern vielmehr das ursprünglich Getheilte durch das ausdrückliche und
absichtsvolle Hervorheben seiner Verknüpfung und Verschlingung zu einem geineinsamen
Zwecke nicht als “Eines” und “Ungetheiltes”, wohl aber um so sprechender als Einheitliches
und zu Einem Verbundenes zu charakterisiren.’ Semper. Der Stil in den technischen und
tektonischen Künsten, deel 1. bl. 73/74.
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plastische ontwikkeling vindt haar steun in de structuur, maar deze is niet de
eigenlijke bron waaruit de kunstvorm voortvloeit maar één der factoren bij het
ontstaan van dien vorm. Bij de constructieve kunst is de kunstenaar kunst vol
constructeur, bij de plastische kunst is hij kunstvol
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vormer. De, kunstvolle constructeur ontwikkelt zijn vorm uit de: constructie, de
kunstvolle vormer legt de constructie aan den vorm ten grondslag. Ontwikkeld
kunnen beiden bijna aan elkaar raken, maar liet uitgangspunt is verschillend. Per
slot van rekening zal die kunstenaar de beste zijn welke reeds in den oorsprong
zijner gedachten de stof aan den vorm bindt. Bij Penaat zien we in den vroegeren
tijd het constructief beginsel meer op den voorgrond treden, in den lateren tijd het
plastisch beginsel. Was hij vroeger een constructeur die goed trachtte te vormen,
later werd hij een vormer die. als van zelf sprekend, ook goed wil construeeren.
Eigenaardig mag het misschien klinken dat de Düsseldorfer tentoonstelling van
1902, en wel dat gedeelte hetwelk op de moderne ijzerindustrie betrekking had, op
deze richting van invloed is geweest. Het prachtig stuk achtersteven van het
linieschip, dat in de Krupp-hal was tentoongesteld, maakte op den zoekenden
meubelkunstenaar een machtigen indruk. Niet dat hij in dit stuk gieten smeedwerk
een evenbeeld zag van zijn eigen kunst, maar hij voelde diep hoe. schier gelijktijdig
met de moderne techniek een vormentaal was geboren, die haast klassiek genoemd
mocht worden en die door haar karaktervol wezen, door haar doeltreffende. en
imponeerend mooie lijnen een uitgesproken moderne allure ten schouw droeg. Dit
feit is in meer dan één opzicht merkwaardig: ook omdat eruit blijkt hoe onbevangen
de blik van Penaat was en hoe ver
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hij stond van hen die van louter geleerdheid en stelselmatigheid het zien haast
verleerd hebben.
De arbeid van 1902 tot 1905 staat dus in het teeken der meer plastische
uitbeelding. De meubels worden nu aan een nader onderzoek onderworpen, er
wordt naar gestreefd de deelen in hun onderlinge beteekenis te begrijpen en deze
beteekenis op karaktervolle wijze tot uitdrukking te brengen. De kleine verplaatsbare
meubels, als de stoel, het tafeltje, krijgen reeds hun typischen vorm dien ze, hoe
ook vervolmaakt later, hebben behouden. De hoofdonderdeelen van de groote
meubels, de groote kast en het buffet, dus de kap als bekroning naar boven, het
paneel als tusschenlid, de plint als voetstuk van het kastlichaam en de pooten als
beeindigingsvormen naar beneden, treden als kenmerkende, aesthetisch
volgroeiende elementen naar voren, (zie afb. blz. 164, 165, 169). Wat het beduidt
een vorm tot ontwikkeling te brengen kan het best begrepen worden door hen die
hunne krachten wel eens aan dergelijken arbeid hebben beproefd. Tijd, geld, moeite
en zorgen zijn soms maandenlang door den ontwerper aan voorbereidenden arbeid
ten koste gelegd, alvorens een vormgedachte is voldragen. Is deze eindelijk getroffen,
dan is er ook iets schijnbaar gemakkelijks, iets als vanzelf sprekends bereikt, reden
waarom de namakers het zich gemakkelijk maken en de gevonden vormoplossing
als iets vanzelf sprekends in eigen arbeid toepassen.
De kap van de kast ontwikkelt zich nu tot dien eigenaardigen hollen overbouw,
die het lichaam van het meubel naar boven zoo goed afsluit, terwijl de opgaande
stijlen zich soms in dezen overbouw verliezen. Het plint wordt een zelfstandig
onderdeel en drukt zijn beteekenis als voetstuk van de kast goed uit. De pooten.
die in den beginne de tot op den
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vloer doorgetrokken stijlen waren, nemen met de plastische ontwikkeling van de
kast ook een meer plastischen vorm aan, en tillen het plint een weinig van den
bodem op. Het paneel wordt zeer bestudeerd, het is als het oog van de kast. Het
wordt mooi in het randhout gevat en van een kenmerkende en doeltreffende
versiering voorzien, voorloopig nog van ebbenhout, ivoor of been, later als
houtsnijwerk behandeld. Tegelijk met de kast ontwikkelt zich de stoel. Er is geen
meubel dat uit zooveel heterogene deelen bestaat als de stoel, geen dat zoo weinig
architectonisch in zijn wezen is, dat zoozeer aan de schaal van den mensch is
gebonden; maar ook geen dat zoo geëigend is om een karakter te vertolken. De
stoel is het meest mobiele meubel, dat hetwelk het gemakkelijkst van zijn plaats
gaat. In die mobiliteit van den stoel zit een nieuwe moeielijkheid. De stoel toch moet
het karakter dragen van mobiliteit, maar mag niet den schijn aannemen zelf mobiliteit
te kunnen ontwikkelen, ware dit laatste het geval dan zou er van rust in het interieur
geen sprake meer kunnen zijn. Nu meene men niet dat dit alles van zelf spreekt,
want er zijn tijden geweest waarin de stoel niet den indruk maakte van een mobiel
meubel, omdat ze bijna niet van haar plaats ging (de uit stijl- en regelwerk
opgebouwde Gothische zetel) en andere waarin de stoel wel het karakter van eigen
bewegelijkheid bezat (de Egyptische zetel met vier naar voren gerichte dierenklauwen
als pooten, dus een stoel die schijnt te loopen, of de rococostoel met naar buiten
gekromde pooten dus een stoel die schijnt te dansen). De stoelen van Penaat zijn
in dit opzicht zeer getroffen, zij hebben in hooge mate het begrip mobiliteit in zich,
zonder ook maar een oogenblik het denkbeeld van eigen beweging op te wekken;
zij behooren trouwens tot de meest karaktervolle en beste zitmeubels die in den
modernen tijd gemaakt zijn geworden, (zie stoelen op afb. blz. 167, 172, 173).
In het jaar 1905 werd de contrastententoonstelling van de Vereeniging ‘Kunst aan
het Volk’ te Amsterdam in het Stedelijk
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was de ziel van deze tentoonstelling en stelde zich ten doel daarin te toonen hoe
een interieur rustig en mooi kan zijn en hoe de oude interieurs dit ook gewoonlijk
waren, en hoe het onrustig en leelijk kan wezen en hoe de moderne interieurs veelal
zoo zijn. De tentoonstelling had dus een aesthetisch-opvoedkundige strekking, daar
rij, door voorbeeld en tegenvoorbeeld naast elkaar te stellen de kenmerken en
oorzaken der ontaarding van het huidige interieur wilde toonen. Daardoor zou dan
tevens het goed recht van een herziening en vernieuwing van dit interieur in het
licht worden gesteld en de noodzakelijkheid van een op rationeele en aesthetische
grondlagen gevestigde moderne opvatting ervan worden aangetoond.
Daar Penaat de goede oudere voorbeelden koos uit de 17e en 18e Eeuw, kwam
hij als vanzelf van zeer nabij in aanraking met de historische meubels uit dezen tijd
en kon hij, door een jarenlang zelfstandig zoeken daartoe op zijn best voorbereid,
een meer op het wezen der dingen ingaande studie van deze meubelen maken. Hij
werd daarbij als vanzelf getroffen door de afheid, de rijpheid, de geslotenheid, de
stijlkundige juistheid, het aanpassings- en uitdrukkingsvermogen van deze oude
gebruikskunst en, waar hij dus naar al deze eigenschappen zoekende was geweest,
waar hij door eigen arbeid tot begrip was gekomen, daar was hem nu in de oude
voorwerpen klaar en duidelijk, wat hem minder treffend zou zijn voorgekomen
wanneer dit alles hem van den aanvang af was voorgehouden en overgeleverd
geworden. Het kan echter evenmin verwondering wekken dat, met de waarachtige
belangstelling in deze mooie historische gebruiksvoorwerpen, ook eenige oude
motieven in het werk van Penaat slopen, niet als een copie van het geziene, maar
als een duidelijk aanwijsbare aanhankelijkheid aan het glorieus verleden,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

176
(zie afb. bl. 171) Men neme dezen invloed niet verkeerd op. Bij een niet gevorderde
en karaktervolle persoonlijkheid zou deze bevruchting directe resultaten hebben
opgeleverd en waarschijnlijk zou deze persoonlijkheid daarna in een
schijnontwikkeling zijn ten gronde gegaan. Bij een karaktervolle persoonlijkheid
geschiedt iets van geheel anderen aard. Daar werkt een innerlijke kracht, die wel
is waar door invloeden van buiten gesterkt kan worden, maar die in zijn wezen door
deze invloeden niet wordt aangetast. De ware kunstenaar schept in het heden,
ondergaat den invloed van het verleden en ziet in de toekomst. Zoo zien we dan
ook het werk van Penaat rijper worden door de aanraking met het historische meubel.
De vorm-uitbeelding begint zich meer en meer te volmaken, het meubel wordt ruimer
in zijn organische ontwikkeling, het wordt voldragener, het wordt rijker en eenvoudiger
terzelfder tijd. En wanneer na eenigen tijd de innerlijke; kracht weer geheel tot zijn
waarde is gekomen, wanneer zij het opgenomene heeft leeren beheerschen, dan
werkt zij in eigen karakter dit opgenomene uit en deelt het als een goede aanwinst
in bij den zich steeds meer aanvullenden eigen inventaris.
Toen ná het jaar 1909 al het reeds genoemde was bezonken, werd een nieuwe
schifting, een nieuwe zuivering, een nieuwe ontwikkeling aan de ordegesteld, (zie
afb. blz. 167, 174, 178). De ingeslopen historische motieven werden zooveel mogelijk
door evenwaardige moderne vervangen, de vervolmaking van de hoofdelementen
van het kastmeubel, de bekroning, het paneel, de plint en de pooten, werd voortgezet,
de profilen werden in gevoeligheid opgevoerd, de versiering werd meer en meer
als reliefornament ontwikkeld. Dit ornament vond zijn toepassing niet om het
ornament, maar als een mooi en belangwekkend hulpmiddel bij het omschrijven en
onderstrepen van de beteekenis der vormen. Wat dus reeds door den vorm tot
uitdrukking was gebracht, werd dit op nog stelliger en daarbij op zeer aantrekkelijke
wijze door de versiering. Zoo trad deze versiering dan ook in haar actieve of passieve
beteekenis naar voren, in overeenstemming met de actieve of passieve rol die de
vorm had te vervullen. Het eerst ontwikkelde het houtsnijwerk zich aan het paneel
dus aan een passief meubeldeel, waarvoor Penaat een kenmerkend motief tot
ontwikkeling bracht, dat èn als vlak-houtsnijwerk, èn als vlakvulling, én als
paneeldecoratie geheel tot zijn recht komt. Het paneel werd nu een onderdeel van
groote beteekenis voor de kast, later ook voor de wandbetimmering. Door het mooi
in het randhout te vatten, werd het door dit randhout als het ware ten schouw
gedragen. Zoo kreeg de reeds zuivere lichaamsopbouw nadere schoonheden, die
een nieuwe bekoring verleenden aan het toch reeds aantrekkelijk geheel en het
oog bleef onwillekeurig nog een tijdlang rusten op deze met bijzondere zorg
behandelde plekken, wanneer het aan dit geheel voldoende aandacht had
geschonken.
Wij hebben vrij lang bij het meubel als afzonderlijk deel van het interieur stil
gestaan, maar de taak van den meubelkunstenaar gaat verder. Hij heeft niet alleen
het meubel tot een doeltreffend en mooi stuk huisraad op te bouwen, hij moet ook
de verschillende meubels in een karaktervol en harmonisch geheel kunnen
samenbrengen. Maar ook daarbij blijft het niet, want het ameublement is een
onderdeel van het interieur. Wand, zoldering en vloer nemen als ruimte-afsluitende
grenzen het ameublement in zich op en zoo ontstaat ten derde male een harmonisch
geheel van weer hooger orde, omdat dit geheel thans alle factoren in zich bevat die
tot het stemmingsbeeld in architecturalen en meubelkunstigen zin bijdragen. Nu
treedt dus de interieurkunstenaar op. Hij heeft alle deelen van het interieur die tot
zijn terrein behooren leeren beheerschen en het gaat nu niet meer in de eerste
plaats om die deelen, maar om het geheel. Hij ontwerpt dan ook in zijn gedachte
niet de
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meubels als afzonderlijke gebruiksvoorwerpen, ook niet het vertrek als een
leegstaande ruimte, maar hij schept in zijn fantasie een compleet beeld van het
interieur, een verhoudings-vorm- en kleursamenstelling van het geheel en uit dit
totaalbeeld maken zich nu in zijn gedachten langzamerhand de verschillende
elementen, waaruit dit beeld is opgebouwd, los. Zoo kan de interieurkunstenaar zijn
hoofdgedachte steeds verder uitwerken, steeds nieuwe schoonheden leggen in zijn
werk en de belangstelling voortdurend gaande houden. Want er loopt, vanaf het
stemmingsbeeld tot aan de detailleering der onderdeelen, een draad door het
interieur, die den weg aanwijst waarlangs de gedachten van den kunstenaar zijn
gegaan en langs dezen draad wordt ook de beschouwer, hoewel onbewust, gevoerd
wanneer hij onder de indruk van het stemmingsbeeld komt, de schoonheden van
de architectonischen en meubelkunstigen opbouw bewondert of zich verlustigt in
de zorgvuldige uitwerking van de kleinste details. In Penaat's interieurkunst ontdekken
we meermalen zulk een draad; dit is dus de hoogere beteekenis van zijn arbeid. En
waar hij bij dezen arbeid een vormentaal heeft gebruikt die niet was een historische
herhaling, noch een persoonlijke gril, noch een offerande aan de luimen van een
met kunst spelend publiek, een vormentaal die ons nieuw en toch vertrouwd is,
omdat de kunstenaar meer het algemeene dan het bijzondere heeft betracht, omdat
hij heeft gewerkt naar de goede beginselen die we ook terugvinden in de beste der
oudere werken, maar deze beginselen uitspreekt naar zijn eigen inzicht als kind van
zijn tijd, daar mag zijn werk ook met reden moderne arbeid in den goeden zin van
het woord genoemd worden.
De interieur- en meubelkunst eischt dus technische, aesthetische en ideeële gaven.
Ware de interieur- en meubelkunstenaar niet technisch onderlegd, hij zou onsolide,
onbruikbare en ondoelmatige voorwerpen maken, die als gebruiksvoorwerpen onder
de minderwaardige gerangschikt moesten worden. Ware hij niet geschoold in den
aesthetischen opbouw, had hij zijn schoonheidszin en schoonheidskennis niet tot
steeds hooger volmaaktheid opgevoerd, zijn oorspronkelijke gedachten zouden een
vaag iets blijven, zouden niet in een kunstdaad kunnen worden omgezet, want de
kunst krijgt voor het leven pas waarde waar zij tot daad wordt. Had de
interieurkunstenaar geen ideeën, hij ware geen kunstenaar, maar samensteller op
zijn hoogst, en als zoodanig zou hij zeker solide, goede, bruikbare en zelfs mooie
meubels en interieurs kunnen maken, maar kunst zou hij niet kunnen geven. De
kunstenaar gaat uit van de idee, van het geheel, dat zich als een harmonisch
organisme aan hem opdringt, de samensteller gaat uit van de onderdeelen, die hij
tot een harmonisch geheel tracht op te bouwen. Bij den kunstenaar spreidt zich
éénheid in veelheid, bij den samensteller wordt veelheid zooveel mogelijk tot éénheid
samengebracht. Bij den kunstenaar worden de schoonheidsregelen een natuurlijk
uitvloeisel van de kunstgedachte, bij den samensteller zijn de schoonheidsregelen
de grondslag van den opbouwenden arbeid. Een idée kan tot een schoone
samenstelling worden, een schoone samenstelling wordt nooit tot een idée. Vandaar
dat kunst en schoonheid nog twee verschillende zaken zijn, al sluit de kunst
gewoonlijk in hooge mate de schoonheid in zich en al noemt men de schoonheid
gewoonlijk als kunst.
Bij een zoo practische kunst als van het interieur en het meubel is het zeker
moeielijk om te bepalen waar de schoonheid en de kunst aan elkaar raken of zich
van elkaar verwijderen. Elke zwevende gedachte is den maker van gebruikskunst
vreemd, want zijn arbeid wortelt vast in den bodem van het daadwerkelijke leven.
Maar toch heeft deze zakelijke arbeid haar ideeëlen kant, wat boven reeds werd
gezegd toen erop gewezen is geworden dat de interieurkunst stemmings-
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kunst is. Door de gave der verbeelding ziet de interieurkunstenaar de besloten
ruimte als vorm- en kleurenbeeld, door zijn zakelijken zin bindt hij dit beeld aan het
leven dat zich in deze ruimte zal afspelen. Hoe zuiverder de kunstenaar zijn beeld
in zijn gedachten ziet hoe karaktervoller zijn arbeid in de uitvoering zal kunnen
worden, hoe treffender ook den indruk zal zijn die het op den beschouwer maakt.
Dat Penaat meermalen op hoogst gelukkige wijze de stemming aan de schoonheid
en de doeltreffendheid heeft kunnen binden is gebleken uit tal van belangrijke
inzendingen op verschillende kunsttentoonstellingen gedurende de laatste twaalf
jaren. Aan belangstelling van bevoegde zijden heeft het hem daar zeker nooit
ontbroken, meer aan belangstelling van de zijde van het publiek.
In verband hiermede is het jammer dat zij, die eigenlijk geroepen zijn
eersterangs-kunst te begrijpen, dus de hooger ontwikkelde kringen der maatschappij,
voor de betere interieur- en meubelkunst nog zoo dikwijls blind zijn. Gebrek aan
schoonheidszin
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kan het niet zijn, want deze zelfde kringen zijn ontvankelijk voor muziek, voor
literatuur en tooneel. Het is dus een eenzijdig ontwikkelde schoonheidszin, een,
waarbij meermalen geen plaats is voor dat groote kunstgebied waarop ambacht en
kunst elkaar de hand reiken, voor de woninginrichting, die toch in het leven zulk een
rol van befeekenis speelt, die met de levensvreugde en het levensgeluk in het
nauwste verband staat. Het is een ontbrekende schakel in onze opvoeding en
daarom mochten zij, die deze opvoeding hebben te leiden, eindelijk wel eens tot
het besef komen dat er aan de educatie iets heel noodigs en iets heel moois
ontbreekt.
Waar het gevoel voor schoonheid in dien zin wordt ontwikkeld daar ligt een nieuwe
wereld open, daar wordt het leven verruimd en verrijkt, daar vindt de mensch zichzelf
en nu eens niet buitenshuis, maar in zijn eigen woning. Laten we hopen dat de nog
zoo jonge twintigste eeuw ons, naast vele verrassingen, ook een meer ontwikkelden
schoonheidszin moge brengen.
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Exotisme in de kunst,
door dr. Herman ten Kate.
Zoowel als men van exotisme in de letterkunde kan spreken, bestaat er exotisme
in de beeldende kunst. Het exotische is aanwezig, wanneer de auteur of de
kunstenaar zijn motieven buiten Europa zoekt, of beter, buiten het zoogenaamde
beschaafde Europa, want Laplandsche, Turksche en Zuid-Spaansche sujetten zijn
b.v. nog tot de exotische te rekenen.
Om een vergelijking te maken: Pierre Loti en Lafcadio Hearn zijn s c h r i j v e r s
van het exotisme, Félix Regamey en Etienne Dinet s c h i l d e r s op dit gebied.
Een aantal kunstenaars van verschillende nationaliteit heeft zich de moeite getroost
om in overzeesche gewesten motieven en sujetten te zoeken: de een in 't landschap
en de zeekust, de ander onder de vreemde rassen en volken, een derde in de
planten- en dierenwereld. Zij vormen een categorie van artisten die ik, onafhankelijk
van hun genre en richting, met den algemeenen naam van s c h i l d e r - r e i z i g e r s
bestempel, al hebben ook niet allen bepaald met olieverf geschilderd. Ook de
aquarellisten en teekenaars reken ik tot hen. Enkelen hebben ook geschreven; het
is de categorie der s c h i l d e r - r e i z i g e r - s c h r i j v e r s .
Ofschoon in veel mindere mate is ook in de beeldhouwkunst het exotisme
aanwezig. In dit opstel worden echter uitsluitend schilder-teekenaars, die gereisd
hebben, behandeld.
In zijn geheel beschouwd, is het exotisme in de schilder-teekenkunst niet ouder
dan ruim honderd jaren, al hebben ook zeer enkele kunstenaars in vroeger eeuwen
uitheemsche onderwerpen geschilderd. Voor zoover mij bekend is, heeft niemand
tot nog toe in een bepaalde studie het werk der schilderreizigers in 't algemeen
behandeld. Wei heeft Hamy het werk van enkele ouderen in herinnering gebracht
en is er o.a. door Tausserat over Fransche Afrika-schilders en door Schöffer over
Duitsche schilders in Zuid-Amerika geschreven, maar een overzicht, dat om zoo te
zeggen de geheele aarde omvat, ontbrak tot nu toe. Ik heb elders in drie verschillende
opstellen een aantal schilder-reizigers van Zuid- en Noord-Amerika en de
*)
Nederlandsche koloniën behandeld . In het volgende opstel wil ik trachten een
beknopt overzicht te geven van hetgeen in andere dan de genoemde gewesten
door schilder-reizigers is gedaan. Het is niet volledig en omvat niet meer dan ruim
90 jaren, reikende tot op heden. Ik heb uit het materiaal, dat ik sedert eenige jaren
op dat gebied heb verzameld, een keus gedaan; van daar die beknoptheid. Toch
geloof ik, dat hier het belangrijkste werk wordt vermeld.
Bij mijn critiek ben ik, evenals in mijn vorige opstellen, minder uitgegaan van het
artistische standpunt dan van dat van den wetenschappelijken reiziger. Ik heb mij
niet zoo zeer afgevraagd, of het werk als k u n s t voldoet, maar of datgene, wat de
artist van zijn verre reizen meebracht, waarde heeft voor de w e t e n s c h a p : de
land- en volkenkunde, de anthropologie, de kennis der dieren- en plantenwereld.
Als L e i t m o t i v volg ik hier het gezegde van Friedrich Ratzel in zijn U e b e r
†)
N a t u r s c h i l d e r u n g : ‘Weder der Gegenstand, noch die Virtuosität der
Ausführung ist es, was uns an einem Kunstwerk hinreisst, sondern was der Künst*)
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Sur quelques peintres-ethnographes dans l'Amérique du Sud L'Anthropologie, t. XXII, Paris
1911);
On Paintings of North American Indians and their ethnographical Value (Anthropos, Bd. VII,
Wien 1912);
Schilder-leekenaars in Nederlandsch Oost- en West- Indië en hun beteekenis voor de landen volkenkunde Bijdragen tot de taal-, land-, en volkenkunde v. Ned.- Indië, Deel 67, 1913).
1. Aufl. 1904, S. 249.
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ler herausgebracht hat, um d e n S i n n d e r N a t u r z u v e r d e u t l i c h e n ’. Ik
wil trachten aan te toonen, dat kunsten wetenschap elkander niet alleen niet
uitsluiten, - zooals sommige artisten schijnen te gelooven - maar dat zij elkander
aanvullen of althans k u n n e n aanvullen; m.a.w. een schilderij of een teekening
van een landschap, een vegetatiebeeld, een scene uit de dierenwereld, een rastype,
een volkstafereel k a n t e g e l i j k e e n k u n s t w e r k e n b e l e e r e n d u i t
e e n w e t e n s c h a p p e l i j k o o g p u n t z i j n . Van daar, dat de titel van dit opstel
ook had kunnen luiden: D e w e t e n s c h a p i n d e k u n s t o f D e k u n s t i n
d i e n s t d e r w e t e n s c h a p . En wat ik hier behandel, bestempel ik, zooals ook
in mijn opstel over koloniale schilder-teckenaars, met den algemeenen naam van
artistischwetenschappelijke iconographie.
Lange reizen in allerlei verre gewesten en verblijven onder verschillende rassen
en volken hebben mij in staat gesteld, het werk van een aantal der hier behandelde
kunstenaars en amateurs aan de werkelijkheid te toetsen. Want ook het werk van
eenige begaafde amateurs op kunstgebied, die verre reizen ondernamen, is niet
zonder beteekenis voor de wetenschap. Ik heb hun, aan 't einde dezer kleine studie,
een afzonderlijk kapittel gewijd. Van de kunstenaars, zoowel als van de liefhebbers,
heb ik de producten gezien, wel is waar niet altijd de origineele, maar toch zeer
dikwijls.
Van de leemten en gebreken dezer proeve ben ik mij wel bewust. Zij zijn vooral
toe te schrijven aan de omstandigheid, dat ik op dit gebied zoo goed als geen
voorgangers had. Bij mijn overzicht heb ik mijn materiaal geographisch en
chronologisch gerangschikt, ofschoon deze volgorde om voor de hand liggende
redenen niet altijd streng kon worden volgehouden.
De illustraties, die bij dit opstel zijn gevoegd, ben ik verschuldigd aan de
verschillende kunstenaars zelven. Het is met hun toestemming, dat hun schilderijen
en waterverfteekeningen hier worden gereproduceerd, waarvoor ik hun bij dezen
mijn erkentelijkheid betuig. Voor verschillende inlichtingen bij mijn omslachtigen
voor-arbeid verstrekt, ben ik vooral dank schuldig aan de volgende heeren: Louis
Rousselet, prof. R. Verneau en den kunstschilder Joan Berg te Parijs, P. Staudinger
en Alfred Maass te Berlijn, en Carl Schöffer te Hamburg.

A. Kunstenaars van beroep.
I. Het Oosten met inbegrip van Noord-Afrika.
Het Oosten als onderwerp in de schilderkunst dateert reeds van Bonaparte's expeditie
naar Egypte, altijd wanneer men afziet van de ‘turqueries’, die reeds in de 18e eeuw
in de kunst niet zeldzaam waren. Schilders van verschillenden aanleg, middelmatige
en groote talenten, bij voorkeur Franschen, hebben zich, vooral in 't midden der
vorige eeuw, aan het ‘Orientalisme’ gewijd. Maar ook later, tot in den tegenwoordigen
tijd, zijn de schilders van 't ‘Oosten’, waarmede eigenlijk vooral de Islamitische
wereld, van Noord-Afrika, Palestina, Syrië en het overige Turkije bedoeld wordt,
legio. Buiten Europa is geen land en geen volk meer geschilderd en geteckend
geworden dan Noord-Afrika, van Marokko tut Egypte, met zijn Arabische bewoners.
Kabyien, Turken en Negers vindt men weinig meer dan incidenteel in het werk van
die artisten. Hun werk zou een afzonderlijke behandeling verdienen, zoowel om de
kunstwaarde ervan als om de wetenschappelijke beteekenis. Behalve de enkele
kunstenaars bij wie ik zal stilstaan, kan ik hier dan ook niet meer doen dan enkele
namen noemen. Ik heb uitsluitend het ‘westelijke’ Oosten, als ik die paradoxale
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benaming mag gebruiken op 't oog, de ‘Near East’ der Engeischen in tegenstelling
van het Verre Oosten, waarover straks. Onder de ouderen telt Théodore
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FIG.

1. E. DINET. ILLUSTRATIE UIT ‘ANTAR’.

Cependant les jours et les nuits passèrent, et la passion s'accrut dans le
coeur d'Antar. On arriva à l'époque des Mois Sacrés, au premier jour de
Redjeb: c'était le temps de fête des Arabes idolâtres.
En ce jour donc, les Béni-Abs sortirent leurs idoles, les hommes et les
femmes revêtirent leurs vêtements de fête, les seigneurs firent des
exercices guerriers et les jeunes filles se livrèrent à la danse. Abla était
parmi elles, parée de colliers et de pierreries. Son visage était en fleur,
elle brillait comme le soleil et la lune.
Antar vit cette beauté, et, dans le ravissement, il baissa les yeux, médita
et dit:
‘Une belle vierge a atteint mon coeur avec les flèches de son regard dont
les blessures ne guérissent jamais.
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Valerio, ‘un artiste facile, brillant, un aimable petit-maître romantique’, zooals een
zijner biographen hem noemt. Valerio nam in 1852 met de Turken deel aan den
oorlog, woonde het beleg van Silistria bij en bereisde daarna het Ottomanische rijk
tot aan zijn uiterste grenzen. Hij bracht van die tochten een groote menigte
belangrijke ethnographische studies in aquarel mede. De oudere jaargangen van
den T o u r d u m o n d e bevatten vele illustraties van Valerio naar aanleiding zijner
reizen. Ik noem verder Charles Verlat, den grooten schilder van Palestina en
Bijbelsche voorstellingen, waaraan zich ook in latere j aren de talentvolle
Rochegrosse, behalve aan Algerië, heeft gewijd. Onder de Duitschers is vooral W.
Gentz te noemen, die o.a. den kroonprins Friedrich (later keizer) naar Palestina
vergezelde. Een schilderij van Gentz, voorstellende den intocht van den kroonprins
in Jerusalem is aanwezig in de National Galerie te Berlijn. Onderde Nederlandsche
artisten mogen de Famars Testas en Zilcken genoemd zijn. Naast het min of meer
theatrale orientalisme van Delacroix, Decamps, Gerome, Henri Regnault, Fortuny,
Benjamin Constant e.a. staat de richting, die Marilhat en Fromentin aangaven en
Gustave Guillaumet en enkele anderen voortzetten. Fromentin en zijn richting kan
men de ‘intimisten’ noemen, omdat hun werk op langdurige en zorgvuldige
waarneming gebaseerd is. Naast den artist vindt men in hen den ethnograaf,
psycholoog en geograaf. Zij
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2. E. DINET. ILLUSTRATIE UIT RABIA EL KOULOUB.

b e g r e p e n den Arabier en zijn omgeving.
Vóór ik het werk van ETIENNE DINET leerde kennen, dacht ik dat wij in Fromentin
en Guillaumet de meest volmaakte schilders van Algerië moesten zien. De
persoonlijke kennismaking met Dinet te Parijs, in 't laatst van 1910, en de
beschouwing van een aantal zijner werken overtuigde mij, dat geen zijner
voorgangers en tijdgenooten met hem kan worden vergeleken, ook al laat men hun
alle recht wedervaren. Zoover mij bekend, vertoont Dinet met geen der andere
‘peintres d'Afrique’ eenige verwantschap. Als schilder-ethnograaf, als
schilder-psycholoog der Moslimsche wereld staat hij geheel afzonderlijk. De
beschouwing van Dinet's volks-tafereelen, grepen uit het Arabische leven en typen
werkt dan ook als een openbaring, een gewaarwording, die ik slechts had toen ik
het tropische Afrika van Wilhelm Kahnert en Ernst Heims - waarover straks - leerde
kennen. Camille Mauclair, die een waardeerend artikel over Dinet schreef, drukt het
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zoo juist uit: ‘L'Islam est là tout entier, dans sa sauvagerie, sa fierté, son luxe barbare,
sa misère, sa cruauté et son immense mélancolie’.
Dinet ontvangt niet gaarne bezoek. De man, die in gedachten geheel in het Oosten
leeft, verkeert slechts noode met hen voor wie die wereld gesloten is. Maar voor mij
stond zijn heiligdom open. Ik bevond er mij ‘en plein Orient’. Het Algerië, waar ik
een kwart eeuw geleden maandenlang had vertoefd, werd mij plotseling weder voor
den
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geest getooverd. Tapijten, divans, meubels, bibelots, wapens, - alles ademt de
Afrikaansch-Arabische atmospheer. Een geelwit woestijnvosje met enorme ooren,
de fennek Messaoûd, de lieveling van den artistreiziger, loopt vrij door de vertrekken.
En toen Dinet mij met zijn vriend, den kleinzoon van Abd-el-Kader in kennis bracht,
was de illusie volkomen. Dinet zelf maakte op mij den indruk van een verarabischten
Franschman: ‘un Européen deseuropéanisé qui s'enivre de la vie arabe’.
In 1861 te Parijs geboren, begon Dinet reeds op negentien jarigen leeftijd te
schilderen. Hoewel hij eenigen tijd op een atelier werkte, is Dinet grootendeels
autodidact. Hij zocht en vond zijn eigen richting, werkte hard, zoodat hij de techniek
volkomen beheerschte, toen hij in 1884 voor het eerst naar Algerië toog, En sedert,
jaar in, jaar uit, brengt Dinet elken zomer in zijn overzeesch arbeidsveld door, omdat
de zonnegloed er dan het felst, de kleurenpracht het rijkste is. Ofschoon Dinet ook
Egypte bezocht, zijn de provinciën Algiers en Constantine zijn geliefd terrein. Dinet
is een illustreerend talent bij uitnemendheid. Wel is hij door en door artist, maar zijn
visie is niet die van een dichter. Dinet is psycholoog en ethnograaf.

FIG.

3. E. DINET. ILLUSTRATIE UIT RABIA EL KOULOUB.

Men vindt daarom bij hem geen onreëele, vage droomwereld, geen synthese van
het Islamitische Oosten, zooals bij Ziem en Marins Bauer. Ook van een gestyleerd
Oosten, zooals b.v. Nieuwenkamp Bali en Lombok toekende, is bij Dinet geen spoor
te vinden, noch van de overdreven bonte en schrille kleuren, waarmede sommigen
- ik noem Besnard onder de besten - het Oosten hebben gemaald. Dinet schildert
een r e ë e l Oosten, dat l e e f t . Zijn Oosterlingen ademen, niet in subtielen aether,
maar in de heete atmospheer van hun zonneland. Zij l e v e n , in hun vreugde en
droefheid, in hun kalmte en toorn. Of Dinet mannen schildert, of vrouwen, of kinderen,
het anthropologische type is altijd juist; de physionomieën, de muziek, de gebaren
zijn aan de natuur ontleend, de klederdrachten, sieraden en alle ethnographische
details beantwoorden aan de werkelijkheid. Kortom, zóó z i j n zij, die ‘belles brutes
souples et vigoureuses’. Dinet's teekening is vast en bestudeerd, zijn penseelstreek
forsch, zijn koloriet warm en zijn composities zijn voortreffelijk. Aan de verlichting
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en de reflecties is groote aandacht geschonken. De fig. 1-3 mogen een denkbeeld
geven van hetgeen Dinet vermag. Mij dunkt, deze
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tafereelen zijn te sprekend om er commentaar bij te voegen.
Het Musée du Luxembourg is in 't bezit van een van Dinet's meesterstukken:
E s c l a v e d ' a m o u r e t L u m i è r e d e s y e u x , een Arabisch paar,
minnekozend in 't blauw-zilveren maanlicht. Het Petit-Palais te Parijs kan op zijn
vermaarde schilderij U n f a r c e n é bogen, behalve op een aantal andere doeken
en studies van zijn hand. Op de expositie der ‘peintres orientalistes’ in 't Grand-Palais
te Parijs, in 1911, prijkte Dinet's S o u s l e s l a u r i e r s r o s e s . Zooals een criticus
schreef, behaalde Dinet gemakkelijk de overwinning met die
Arabische ‘chaude nudité.... sous sonvoile d'un ton si rare et si hardi’. Onder de
musea inden vreemde, die werk van Dinet bezitten, zijn die van Dresden en
Gothenburg te noemen.
De Ouled-Naïl, die vrouwen ‘à la musculature de jeune panthère, aux yeux sans
pensée, au rire câlin et cruel’, vinden we dikwijls onder Dinet's sujetten. K h a d r a ,
l a d a n s e u s e d e s O u l e d - N a ï l b.v. is een door Dinet geïllustreerd boek, dat
hen tot onderwerp heeft. Dinet heeft ook nog andere boeken geïllustreerd die,
evenals K h a d r a , bij H. Piazza & Cie te Parijs, in den loop der negentiger jaren
het licht zagen. In een daarvan. A n t a r , wordt een schoone, maar vreeselijke
legende naverteld. R a b i â e l K o u l o u b o u l e P r i n t e m p s d e s C o e u r s is
een legende uit de Sahara, opgeteekend
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4. KOERNER. GEZICHT OP HET EILAND PHYLAE.

door Sliman ben Ibraham en vertaald door Dinet. Genoemde Arabier, een vriend
van den kunstenaar, schreef ook den tekst bij Dinet's illustraties van M i r a g e s ,
s c è n e s d e l a v i e a r a b e . R a b i â e l K o u l o u b e n M i r a g e s zijn
prachtuitgaven, maar van laatstgenoemd werk bestaat ook een goedkoope editie
onder den titel van T a b l e a u x d e l a v i e a r a b e . Bovengenoemde boekwerken
zijn in alle opzichten van onschatbare waarde. Zij vormen met Dinet's schilderijen
een geheel, dat eenig daarstaat. ‘C'est de l'art et du grand art’, maar 't is ook
wetenschap. Ik geloof mij dan ook niet te vergissen, indien ik beweer, dat onder alle
schik der-ethnographen, met wier werk ik bekend ben, Etienne Dinet de grootste
is.
Het werk van ED. HILDE BRANDT, ofschoon behoorende tot een veel vroeger tijdperk
dan Dinet, brengt ons geleidelijk van het ‘westelijke’ Oosten naar het Verre Oosten.
Hildebrandt toch was een der zeer weinige kunstenaars, die als - 't ware de geheele
aarde omspande. In 1818 te Dantzig geboren, in 1868 te Berlijn overleden, was
Hildebrandt o.a. een leerling van Isabey. Reeds in 1844 toog hij, in opdracht van
den koning van Pruisen, naar Brazilië, waar hij twee jaren doorbracht. Daarna
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volgden reizen naar de Kanarische eilanden, Egypte, Syrië, Turkije, Griekenland
en het hooge Noorden, terwijl in 1862-'64 zijn reis om de wereld plaats had, waarbij
Egypte nog-
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maals bezocht werd. Deze reis werd beschreven naar de dagboeken en mondelinge
mededeelingen van Hildebrandt door Ernst Kossak (3 dln., Berlijn 1867). Alles te
zamen genomen, is dit reisverhaal vrij onbeduidend, al moet men ook de energie
bewonderen van den artist, want in die dagen was een reis om de wereld iets geheel
anders dan nu. Hildebrandt had daarbij lichamelijk veel te lijden en met allerlei
moeielijkheden te kampen. Het is dan ook niet meer dan billijk, zoo ik in een tijd,
waarin men zoo spoedig en gaarne het werk van voorgangers vergeet, de verdienste
van Hildebrandt als wereldreiziger en ‘Orientmaler’ even in herinnering breng.
Beschermeling van den grooten Alexander von Humboldt, was Hildebrandt in zijn
tijd populair en zijn werk gezocht. Toch is er, ook door zijn tijdgenooten, zeer
verschillend over hem geoordeeld. Wel beschouwd, staat het grootste gedeelte der
aquarellen, die Hildebrandt van zijn wereldreis meebracht, beneden het werk, dat
hij vóór 1862 leverde. Bij zijn leerling, den bekenden schilder van het Oosten, prof.
Ernst Koerner te Berlijn, en in de Ravené-verzameling aldaar, zag ik een aantal
voortreffelijke, mooi en zeker gewasschen aquarellen van Madeira, Egypte en het
hooge Noorden en eenige schilderijen van Hildebrandt, die bewijzen wat hij kon.
Ook de waterverfteekeningen, die hij op de wereldreis van Egypte meebracht, zijn
de beste en meest afgewerkte der geheele collectie. Ik schrijf
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dit toe aan het feit, dat Hildebrandt zich daar op van ouds bekend terrein bevond
en in den aanvang der groote reis nog gezond en frisch was. Van de ‘fast dreihunderd
fertige Aquarellen’, die Hildebrandt, volgens zijn eigen getuigenis, van zijn reis
rondom de aarde meebracht, zijn er 185 nummers, waarvan één dikwijls ettelijke
kleine teekeningen omvat, in de National Galerie te Berlijn tentoongesteld. De
verlichting van het zaaltje, dat hem is ingeruimd, is erbarmelijk slecht. Twee, drie
malen ben ik er teruggekeerd in de hoop van beter te kunnen zien, maar het verschil
was zelfs op heldere dagen niet groot. Hildebrandt's werk, zooals dat van vele
anderen, komt in de National Galerie niet tot zijn recht.
Hildebrandt schijnt al deze aquarellen, op enkele uitzonderingen na, met slechts
weinige kleuren te hebben gewasschen: bruin, groen, blauw, wit. Het landschap en
de boomen zijn daardoor zelden groen, hoogstens vaal groenachtig. Ook in de
stads- en kustgezichten ligt daardoor iets dors, droogs en doodsch. Het felle zonlicht
der tropen en de strakke blauwe hemel ontbreken doorgaans. De onderwerpen zijn
echter meestal goed gekozen en leerrijk uit het oogpunt van land- en volkenkunde.
Onder de belangrijkste en in verschillende opzichten beste aquarellen zijn die van
de Chineesche kust te noemen. De reede van Kowloon met stil drijvende jonken in
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de avondschemering, en de fijne grijs-blauwe tinten der gladde zee en der
omliggende ber-
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gen riepen mij weder een vaak aanschouwd tooneel voor den geest. Ook de
gezichten in Hongkong, Macau, Canton en Shanghai zijn reëel, zoowel als de
volkstypen en vaartuigen, die de reiziger van genoemde plaatsen afbeeldt. Een
gezicht aan de Japansche kust is in zoover onjuist, dat de Fujiyama er veel te spits
is afgebeeld, een fout, waarin ook de Japansche artisten gewoonlijk vervallen. Een
gezicht in de baai van Yedo (Tokyo) is onwaar van kleur, op de bergen in 't verschiet
na. Goed geslaagd zijn daarentegen vier J a p a n i s c h e I n s e l u n d
K ü s t e n b i l d e r , met de blauwe zee en statige door wolken omfloerste bergen.
Teekeningen van Europeesche kunstenaars uit Siam en Birma zijn zeldzaam en
daardoor hebben Hildebrandt's G e w u r z l ä d e n i n B a n g k o k , U f e r d e s
Menan mit Hütten, Frauen und Kinderaus Rangoon en
verschillende gezichten in laatstgenoemde stad des te meer waarde. Ook zijn
tafereelen van Agra en Benares in Voor-Indië zijn verdienstelijk. Waar Hildebrandt
lichteffecten in de heete luchtstreken heeft willen uitdrukken, is hij goed geslaagd,
zooals in zijn zonsondergangen aan de Nijl en in Siam: de vurigroode zonneschijf,
de fantastisch gekleurde hemel, de slanke palmen, de eigenaardige avondstemming
en dan, op een der Siameesche
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tafereelen, een olifant op den voorgrond. Ook zijn A d a m s p i k is een verdienstelijk
tropisch ‘Stimmungsbild’, maar het U r w a l d a u f C e y l o n is nietszeggend, bijna
een mislukking.
Daar de reeds genoemde ERNST KOERNER een leerling van Hildebrandt is. vertoont
beider werk groote verwantschap. Koerner is echter meer uitsluitend ‘Orientmaler’:
Egypte, Europeesch Turkije, Syrië en Palestina werden herhaaldelijk door hem in
't belang zijner kunst bereisd, om van Griekenland en Zuid-Spanje niet te spreken.
Wat ik in 't atelier van dezen kunstenaar te zien kreeg, overtuigde mij van zijn talent
en degelijke wijze van werken. Zijn geschilderde studies naar de natuur, hetzij van
de woestijn, de rivieroevers, bouwvallen of steden zijn voortreffelijk. Die in 't veld
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zóó conscientieus zijn bouwstoffen verzamelt, heeft zeker later geen moeite rustig
thuis zijn schilderijen te maken.
In tinten en lichteffecten doen sommige van Koerner's tafereelen aan Ziem denken.
Ook in 't malen van roode, schitterende zonsondergangen in de woestijn is Koenier
een meester. Sommige zijner plaatselijke studies zijn leerzaam, zooals die van de
Sphinx, vóór en na de uitgravingen. Hier grooten-
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schijn komend met groote klauwen, die aan het beeld een nog vreemder aanzien
geven. Koemer's afbeeldingen van het eiland Phylae vóór en na zijn wegzinken in
de Nijl hebben historische waarde. ‘La Mort de Phylae’, die Loti zoo welsprekend
heeft beschreven en gelaakt, heeft Koerner met het penseel vereeuwigd (fig. 4 en
5). Ook zijn schetsen van Stamboel en den Bosporus maken den indruk van groote
natuurgetrouwheid.
Onder de weinige kunstenaars van beroep, die Japanbezochten, neemt de in
1907 overleden FÉLIN REGAMEY de eerste plaats in. Hij vergezelde Emile Guimet
op zijn reis naar het verre Oosten in 1876, waar deze de godsdiensten ging
bestudeeren. Op die rois werden ook Voor-Indië en China bezocht, Regamey bracht
uit al die landen een aantal studies en schetsen mede, die gedeeltelijk de stof
leverden voor de groote schilderijen, die van hem in het Musée Guimet te Parijs zijn
tentoongesteld. Wat speciaal Japan betreft, illustreerde Regamey het door Guimet
geschreven werk in 2 deelen P r o m e n a d e s j a p o n a i s e s (Parijs 1878-'80).
Vergis ik mij niet, dan bezocht Regamey jaren later nogmaals Japan. Hij gaf althans
in 1904 een boekwerk uit, getiteld J a p o n , dat 394 illustraties van zijn hand bevat.
Bovendien zijn vele van Regamey's
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schetsen in verschillende tijdschriften verspreid, want hij was ongewoon productief.
Regamey behoorde tot een kunstenaarsgeslacht. Zijn werk draagt dan ook een
door en door artistiek, hoewel sterk persoonlijk karakter. Vooral als teekenaar is hij
voortreffelijk. Anatomisch geschoold, getuigt zijn werk van groote vaardigheid en
zekerheid. Regamey's penseelstreek is breed en vlak; er is weinig modelé. Vele
zijner figuren hebben donkere omtrekken, waardoor zij zich beter van den
achtergrond afteekenen.
De kleur zijner schilderijen is een weinig mat en beantwoordt lang niet altijd aan
de werkelijkheid Het groen der cryptomeria b.v. is veel te licht. Regamey is vooral
figuur- en genreschilder. Zijn voorstellingen uit Japan, zoowel als uit China en
Voor-Indië, zijn grepen, momenten, uit het leven, hetzij van de priesterschap, hetzij
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van het volk. En dan zijn er afbeeldingen van bekende plaatsen. Indien er op
Regamev's eigenaardig talent uit een kunstenaars oogpunt weinig is aan te merken,
zijn er in zijn werk, als illustratie, eenige anthropologische en ethnographische fouten,
die misschien alleen te zien zijn voor iemand welbekend met het Verre Oosten. Dit
neemt natuurlijk niet weg, dat het werk van Regamey in zijn geheel genomen, van
groote waarde voor de beschrij-
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vende volkenkunde is. Het is moeilijk uit te maken, welke schilderijen van hem in 't
Musée Guimet de beste zijn. Ik noem er dan ook maar eenige op, die ook uit een
artistiek oogpunt 't meest voldoen: de tafereelen uit den plezier- en tempeltuin
Asakusa te Tokyo. Hier, links op den voorgrond, een altaartje, waarvoor een
Japanner staat te bidden; rechts zit een man met grooten ronden stroohoed aan
een tafeltje, om boonen te verkoopen voor de talrijke witte duiven, die hier rondloopen
en heen en weer fladderen. Een oud steenen bruggetje, met een vrouw en twee
kinderen, leidt naar den grooten tempel op den achtergrond. Daar, op een andere
schilderij, op den voorgrond een galerij om met den boog te schieten. Een m u s u m é
staat tegen een der huispalen geleund en kijkt naar den ouden blinden bedelaar
die, door een knaapje geleid, om een aalmoes komt vragen. Op het middenplan en
den achtergrond grafsteenen en Buddhabeelden onder het geboomte, waartusschen
in de verte een c h a y a of theehuis verrijst.
De P r o m e n a d e s bevatten eenige reproducties van aquarellen. Een er van is
een mooi droomerig kustgezicht in de avondschemering. 't Is windstil; de gladde
zeespiegel weerkaatst den gelen glans van den hemel, die half bedekt wordt door
horizontale wolken van purpergrijs en blauw. De heuvels, grillig van vorm, hullen
zich in sombere tinten, die op den achtergrond intens lei-blauw zijn.
Een andere waterverfteekening geeft eenige aan Inari gewijde altaren met een
t o r i i te zien, alles rood van kleur, op de helling van een boschrijken heuvel. Een
jonge, knappe vrouw, met een kind op den rug, vormt de stoffage. De beste aquarel
lijkt mij echter die ter illustratie van ‘Une femme dont la figure rappelle les vierges
des peintres primitifs italiens, nous offre du thé’.... Zij is mooi, met iets mystieks, die
rustieke vrouwefiguur. Op den achtergrond enkele pijnboomen, het stille zeevlak
en aan den horizon de zachte ronde lijnen van blauwende heuvelen, en daarboven
de windstille hemel, met een witte laag van Stratuswolken. Mooi is ook de kop van
't jonge meisje met het ‘profil de Marie-Antoinette’, dat Regamey aantrof in een
theekraampje op den Atagoyama te Tokyo.
De onjuistheden in kapsel, kleeding, houding en dergelijke, waarover ik reeds
sprak, betreffen vooral details. Ook is het rastype somtijds te Europeesch, nu en
dan zelfs fantastisch. Eenige oorspronkelijke studiekoppen van Regamey, die ik
prof. Verneau nog liet zien, zijn weinig anders dan caricaturen. Om Regamey als
iconograaf van Japan recht te doen weervaren zou vele bladzijden vereischen. Want
zijn hoofdverdienste ligt in 't Japansche.
Terloops mogen echter een paar zijner doeken betreffende China en Indië
genoemd zijn. R e f e c t o i r e d e m o i n e s b o u d d h i s t e s à C a n t o n e n
S a c r i f i c e à l ' e s p r i t d e l a t e r r e à H o n g k o n g zijn leerzame tafereelen
en tevens mooi van compositie. D e P r è t r e b o u d d h i q u e à C e y l o n , half
naakt, gedrapeerd in zijn geel kleed, staat op zijn staf geleund te peinzen. Hij steekt
sterk af tegen den wolkeloozen hemel, en groene bergen en landouwen liggen stil
voor den eenzamen mijmeraar uitgespreid. Ook in den B r a h m a n e e n t e n u e
d e p r i è r e , die zich opmaakt om het Godshuis binnen te gaan, ligt innige aandacht
en wijding, iets los van het aardsche. In de B a y a d ê r e d u t e m p l e d e
M a d o u r a eindelijk zien we een van die typen van vrouwelijke schoonheid, waaraan
Voor-Indië zoo rijk is.
In 't Musée Guimet is nog werk aanwezig van andere kunstenaars, die in 't Verre
Oosten hebben gereisd. Zoo heeft Louis Dumoulin er eenige zeer schetsachtige
schilderijen van bepaalde plaatsen, volkstafereelen en processies uit Japan. Vooral
L e s t e m p l e s d e Y e - Y a s u à N i k k o , met stoffage, verdienen vermelding
om het onderwerp en de mooie kleur.
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Verder bezochten nog Japan de Amerikaansche artisten John La Farge en het
echtpaar A l b e r t en ADÈLE HERTER. De eerste, die ook over Japan schreef en
bovendien de Zuidzee eilanden bezocht, overleed hoog bejaard, bijna twee jaren
geleden, gedurende de correspondentie die ik met hem voerde. Ik kan dus tot mijn
leedwezen verder niets omtrent dien begaafden schilder en aquarellist mededeelen.
Van de Herter's heb ik niet meer dan eenige reproducties gezien in T h e M o n t h l y
I l l u s t r a t o r van 1895. Het lijkt mij voortreffelijk werk, vooral van Albert Herter.
Een paar bijschriften der illustraties zijn echter onjuist. Zoo is de S t u d y o f
J a p a n e s e c e r e m o n i a l c o s t u m e in werkelijkheid een soort van danseres
(maiko). De O k a m i s a n is geen v r o u w uit de volksklasse, maar een nog zeer
jong m e i s j e . Zoowel kleeding als kapsel laten daaromtrent geen twijfel bestaan.
A r e s t i n t h e W o o d s is een incident op reis. De draagstoel, waarin de
reizigster rust, thans nog op het land gebruikt, is het typische vervoermiddel van
het zoo pittoreske, dagelijks meer en meer verdwijnende Oud-Japan.
Behalve Regamey bezochten ook mevrouw PERALTÉ, mejuffrouw KARPELES en
ALBERT BESNAKD Voor-Indië. Ook MARIUS BAUER,
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over wien ik later een woord zal moeten zeggen, was, meen ik, de eenige
Nederlandsche artist, die zich zoover gewaagd heeft, altijd afgezien van hen, die
in onze koloniën schilderden.
De meer dan twintig schetsen door eerstgenoemde dame aan 't Musée Guimet
geschonken, hebben tevens voor een deel betrekking op Tibet. Het is alles
impressionistisch, maar met talent geschilderd. Ook de kleur is juist. Het zijn bepaalde
localiteiten, landschappen en volkstypen. Tot de merkwaardigste stukken reken ik
een lijkverbranding te Benares aan den oever van de Ganges en een gezicht op
een rivierwijk in dezelfde stad. Of anderen dan mevrouw Peralté ooit in Tibet hebben
geschilderd, is zeer de vraag. Daarom hebben de schetsen, die zij uit die troostelooze
berg-woestenijen meebracht, des te meer waarde. Ik noem slechts het gezicht op
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de stad of het dorp Himis en dat op Lamayuru. De laatste plaats ligt op een rots in
een hoogdal.
Van de Grieksche schilderes Karpeles is mij niets meer bekend dan dat zij in 1910
te Parijs en later te Londen een reeks schilderijen uit Voor-Indië exposeerde.
Alvorens een woord aan Besnard's werk te wijden, moet ik een oogenblik stil
staan bij de tafereelen uit Hoog- en Midden-Azië,
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die een andere Franschman vervaardigde. Toen Gabriel Bonvalot en Guillaume
Capus hun reis door genoemde streken maakten, werden zij door den schilder
ALBERT PÉPIN vergezeld. Het fraaie boekwerk, dat naar aanleiding daarvan in 1889
te Parijs verscheen - D u C a u c a s e a u x I n d e s à t r a v e r s l e P a m i r - is
met 250 illustraties naar teekeningen en schetsen van Pépin versierd.
Ofschoon handig en fijn geteekend, lijkt mij de trant weinig aantrekkelijk. In
sommige teekeningen en typen is iets als uitgeveegds, c h i f f o n é . Ettelijke der
kleinere croquis zijn met de pen geteekend. In aanmerking genomen de lange reis
en de vele plaatsen bezocht en volken gezien, zijn er in dit boek veel te weinig
afbeeldingen vanbepaalde localiteiten, landschappen en volkstypen. Er is betrekkelijk
weinig, dat bepaald representatief, typisch voor het geographischethnographische
is, om van de planten- en dierenwereld niet te spreken. De kampementen en
gebeurtenissen der expeditie nemen onder de illustraties van Pépin veel te veel
plaats in. Daardoor is ook het reisverhaal, waarin trouwens al zeer weinig streng
wetenschappelijks voorkomt, veel minder bekerend dan het had kunnen zijn. Tot
de beste illustraties zijn te rekenen C a p d e T r e b i z o n d e ; hooge rotsachtige
kust en kalme zee, met een stoomboot en zeilbootjes op den voorgrond; D a n s
l e s m a r a i s d e L e n k o r a n : vier ruiters in een desolaat landschap. Een moeras
omzoomd door bosch. Vele zwermen vogels in de lucht en een kale heuvel op den
achtergrond. De J u i v e d e T e h e r a n (naar een aquarel) is een mooi type: groote
oogen, fijne gelaatstrekken, een witte doek om 't hoofd, in losse donkere kleeding,
staande onder een boom. De C i m e t i è r e d e N i c h a p o u r , eveneens naar een
aquarel, uit de verte gezien, draagt den stempel der Centraal-Aziatische verlatenheid.
In L e s a s s o i f f é s zien we een Turkoman met twee kameelen en een paar ezels
stilhouden bij een waterput in de woestijn. De V u e d e l a V a l l é e d e T c h a t r a l
(Kafiristan) geeft een scherp contrast te zien van donkergroen geboomte en de
eeuwige sneeuw der bergen. Goed getroffen zijn de typen van Usbeg's, Sarten,
Kara-Kirghizen en bewoners van Tchatral.
Naar Indo-China verplaatst ons het in alle opzichten voortreffelijke werk van den
op zijn reizen overleden M a r i u s P e r r e t . De vijf aquarellen en gouaches, die ik
van hem in 't Musée du Luxembourg zag, geven blijken van hetgeen nog van Perret
zou te verwachten zijn geweest. Ethnographisch juist, de typen goed getroffen, geeft
Perret in breede forsche trekken Indo-Chineezen te zien, zonder de details te
verwaarloozen. De kleur is reëel en de artist vervalt niet in overdreven bontheid en
zonnegloed. Jammer is het, dat de beschouwer, tenzij hij goed thuis is in Oostersche
dingen, niet weet wat de sujetten eigenlijk voorstellen en waar Perret zijn motieven
opdeed, want iedere aanwijzing ontbreekt, ook de dagteekening.
Pendanten zijn de Chineesche muzikanten, waarvan er een de g e k i n , een soort
van guitaar bespeelt en de andere een dwarsfluit. De dansers van Kambodja, met
hun vreemdsoortige torenvormige hoofddeksels en rijk versierde kostumen, zijn een
interessant instantané uit het volksleven. Twee aquarellen stellen draken-feestbooten
voor. Zooals zij daar in hun bonte kleuren rustig de rivier afdrijven, herinneren zij
aan dergelijke vaartuigen der Palembangers.
Thans keer ik naar BESNARD terug, als tot den meest recenten schilder in VoorIndië. Het is nog niet lang geleden, dat Besnard op vergevorderden leeftijd een
studiereis daarheen ondernam. De vruchten dier reis, een aantal schilderijen en
talrijke schetsen, waren verleden jaar te Parijs tentoongesteld en hadden een
verbazend succes. Besnard is een schilder-dichter. Toch heeft zijn subjectiviteit in
het weergeven van het aanschouwde het reëele niet geheel verdrongen. Details
zijn niet meer veronachtzaamd dan noodig was. De kleurenvirtuoos in hem
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wordt gelukkig aangevuld door den bekwamen teekenaar en compositeur. Vandaar
dat de Indiërs, hetzij mannen, vrouwen en kinderen, zooals Besnard die afbeeldt,
ook den anthropoloog en ethnograaf bevredigen, al heeft ook Besnard's werk wel
beschouwd grootere artistieke dan wetenschappelijke waarde.
Besnard heeft om zoo te zeggen, de quintessence van Indië's kleurenpracht over
zijn doeken uitgegoten, - ‘l'Inde sans les Anglais’ van Loti in beeld aanschouwelijk
gemaakt. Tafereelen uit het leven des volks, momenten uit de natuur, dieren, zooals
olifanten, kameelen en hoornvee, zijn de hoofdsujetten. Aan een verslaggever van
Besnard's expositie ontleen ik het volgende: ‘Zebukudden die uit de weide
terugkeeren, geleid door een op een kleinen os rijdende hoedster, schijnen met
landschap en al uit een karmijnrooden inktpot te zijn gehaald..’ Besnard schilderde
een kameelrijderes, gehuld in een gewaad van karmijn, terwijl de knaap die vóór
haar is gezeten, in hei-gele stoffen is gekleed.... Andere vrouwen, bedienden eener
vrouw uit hooge kaste, dragen manden op 't hoofd, die met bloedroode doeken zijn
omwonden; de bergen en de hemel vormen een staalblauwen achtergrond. Ook op
een straattooneel uit Madura en op de schilderijen V r u c h t e n k o o p m a n v a n
Madura, Badende vrouwen voor een kleinen tempel aan het
U d a i p u r - m e e r e n W a s c h v r o u w e n v a n T r i c h i n o p o l i gebruiktBesnard
karmijn in alle nuances. Vooral op het laatstgenoemde doek schittert een waar
vuurwerk, daar zich in de roode symphonie het donkere blauw, groen en geel der
vrouwengewaden mengt. Purper en geel zijn ook de W a t e r d r a a g s t e r s , die
met het lichtende blauw der rivier en het giftgroen (sic) van het tropische woud in
schril en toch betooverend mooi contrast staan.... Maar er zijn ook andere kleuren
op Besnard's doeken. Zoo vindt men op zijn H o w - d a uit Haiderabad een galawagen
met koepelvormige kap van licht violet, waaronder een in bruinrood gewaad gehulde
vrouw is gezeten, schoon als een prinses uit de Duizend-en-een-nacht....’
Het werk van onzen voormaligen landgenoot HUBERT VOS vertoont met dat van
Besnard niet de geringste verwantschap. Onder de weinige Nederlandsche
schilderreizigers neemt Vos een eerste plaats in en, behalve Dinet, heeft niemand
voortreffelijker ethnische typen geschilderd.
Vos, die in 1855 te Maastricht werd geboren, is sedert jaren in de Vereenigde
Staten gevestigd. In 1892 als Nederlandsch Commissaris bij de wereldtentoonstelling
te Chicago maakte hij aldaar voor 't eerst kennis met verschillende rastypen. Het
onderwerp had voor hem zooveel aantrekking, dat hij met het doel anthropologische
en ethnographische schilderstudies te maken verre reizen ging ondernemen. Zoo
bezocht hij de Indianen van het Groote Noordwesten, o.a. de Chippewas en de
Sioux. Daarna was hij op Hawaii, herhaaldelijk in Japan, China en Korea en ook op
Java. Over zijn werk in Nederlandsch-Indië heb ik reeds elders gesproken, ik zal
mij hier bepalen tot hetgeen op Oost-Azië betrekking heeft. Van Vos' Indiaansche
typen zal sprake zijn onder de schilders van Amerika. Het exotisme van Vos is niet
meer dan een gebied zijner veelzijdige kunst. Hij is vooral genre- en portretschilder
en heeft als zoodanig voortreffelijk werk geleverd. Trouwens de opvoeding van Vos
was een zeer zorgvuldige. Het eerst werkte hij aan de akademie te Brussel onder
Portaels. Vervolgens te Parijs bij Cormon; daarna studeerde Vos een tijdlang te
Rome en ten slotte weder te Brussel onder Blanc- Garin. Onder zijn Europeesche
sujetten zijn vooral H o m e R u l e r s en A n g e l u s a a n d e Z u i d e r z e e bekend.
Zooals ik reeds vroeger schreef, is de leidende gedachte van Vos bij zijn
anthropologisch-ethnographische schilderstudies het vaststellen van een type van
schoonheid bij mannen en vrouwen der verschillende rassen.
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De hoogere techniek, het impressionistische, moeten daarbij op den achtergrond
treden, om het gevaar van minder waar en natuurgetrouw te zijn, te vermijden.
Onder de talrijke mooie photo's naar zijn schilderijen, die ik aan den heer Vos te
danken heb, mogen de volgende een denkbeeld geven van zijn werk als exotisch
schilder.
Vertegenwoordigers der zoogenaamde gele of Mongoolsche rassen vinden we
in fig. 6-9. Het portret van Yuan Shi Kai, dentegenwoordigen president der Chinee
- sche republiek, is van groote actualiteit. Het twintigjarige jonge meisje (fig. 7), in
haar rijk kostuum, geeft het Mantsjoe-Chineesche type te zien. In den prins van
Korea Min Sa Ho (fig. 8) zien we het fijne aristocratische type, dat onder Chineezen
en Japanners van hooge geboorte niet zeldzaam is. Zoowel bij mannen als bij
vrouwen beantwoordt dit type aan het ideaal van schoonheid der Oost-Aziaten.
Fig. 9 is de reproductie van het voortreffelijk geschilderde portret van een
Tibetaansch hoogepriester, een type dat ook onder Chineesche en Japansche
Buddhapriesters frequent is. Onoprechtheid, sluwheid en achterdocht hebben op
die physionomieën hun stempel gedrukt.
In den onder fig. 10 afgebeelden inboorling
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van Panjab of Punjab (N.W. Voor-Indië) treft men een der martiale typen aan die
onder de ‘Ariërs’ in dit gedeelte van Azië veelvuldig voorkomen. Zij leveren een
sterk contingent aan het Indische leger.
Behalve Yuan Shi Kai en Min Sa Ho heeft Vos nog ettelijke andere hooggeplaatste
en vorstelijke personen geschilderd. Ik noem slechts wijlen de keizerin-weduwe van
China. Het portret dezer merkwaardige en begaafde vrouw is stellig een van Vos'
meesterstukken op ethnographisch gebied. Het type, het kapsel, de kleeding, alles
is even uitmuntend van uitvoering. De origineele schilderij berust te Peking, terwijl
een dergelijk portret der keizerin, met variaties en kostuum en accessoires, op den
Parij schen Salon van 1906 te zien was. Ook de ongelukkige, door de Japanners
afgezette, keizer van Korea poseerde voor Vos te Seoul. Van dezelfde stad
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schilderde Vos een gezicht, genomen van de Amerikaansche legatie uit; zeker een
der zeer weinige schilderijen, die van Korea bestaan (fig. 11).
Het heeft Hubert Vos niet ontbroken aan vele en hooge onderscheidingen. Zelfs
Nederland heeft dezen zoon weten te eeren. En zoo ooit de fortuin, ook in
materieelen zin, een kunstenaar gunstig is geweest, dan is het aan Hubert Vos.
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Alvorens het Oosten te verlaten, ten slotte een woord over een anderen Nederlander,
die zich als exotisch schilder een naam heeft verworven: MARIUS A.J. BAUER. Ik kan
kort zijn omdat in het werk van Bauer het artistieke te zeer domineert om voor de
wetenschap van waarde te kunnen zijn.
Ik heb conige van zijn schilderijen en aquarellen aandachtig bezien, zoowel als

FIG.

11. GEZICHT OP DE STAD SEOUL, DOOR HUBERT VOS.

een aantal zijner etsen. Uit een kunstenaars oogpunt is dat alles boven mijn lof
verheven. Bauer's Oosten bestaat meer uit droombeelden, uit gedichten zonder
woorden, dan uit bepaalde afschilderingen van menschen en dingen. Zilcken noemt
Bauer dan ook tereclit ‘een imaginitief talent’. En hij wijst er verder op, dat Bauer's
werk ‘zeer sterk zijn eigen stempel’ draagt. Er is te weinig c o u l e u r l o c a l e in;
ja, sommige van Bauer's geesteskinderen zou men bijkans composietbeelden van
't Oosten kunnen noemen. Zilcken spreekt van ‘een synthetisch begrip van het
Oostersche leven.’ Bij het aanschouwen van niet weinige zijner schilderijen en etsen
moet men zich dan ook afvragen, of men tafereelen uit Turkije, Syrië, Perzië of
Voor-Indië voor zich heeft. Wat daardoor voor de wetenschap verloren ging was de
kunst ten nutte. Bauer en Dinet staan mijlen van elkander af. Maar het is
psychologisch interessant, hoe twee talenten van den eersten rang het Oosten
hebben kunnen schilderen uit absoluut verschillende gezichtspunten, ieder op een
wijze, die aantoont, dat er niet de geringste verwantschap tusschen beiden bestaat.
(Wordt vervolgd).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

195

Swastika-ornament, door C. Spat.
Swastika is de naam, dien de Indiërs geven aan een overoude symbolische figuur,
waarvan de oorspronkelijke beteekenis niet meer met zekerheid bekend is. Deze
figuur bestaat uit een rechthoekig kruisje, waarvan de vier uiteinden zijn voorzien
van een dwarslijntje, als moest er aangeduid worden, dat het kruis draait, hetzij
rechts - hetzij linksom. Soms zijn de dwarslijntjes geteekend als een soort voetje,
soms zijn de hoeken afgerond, zoodat er verschillende vormen zijn te onderscheiden;
doch in hoofdzaak komen alle toch op hetzelfde neer. In geschriften wordt het
rechtsdraaiende kruisje wel gebezigd aan het begin, het linksdraaiende aan het
einde van een regel.
De swastika is een der tachtig ondergeordende kenteekehen van den laatsten
der verlichten, die volgens de heilleer der Boeddhisten den menschen den weg ter
verlossing leeren, van den Boeddha, die zich incarneerde in den prins Siddharta,
zoon van koning Çoeddhodana en diens gemalin Dewî Mâyâ in het rijk Madhyadeça.
Naast zijn 32 hoofdkenmerken en de 80 ondergeschikte, draagt de Boeddha ook
nog 108 heilspellende teekenen aan elken voet, en daaronder neemt de swastika
weer een belangrijke plaats in. Op afbeeldingen van Boeddha's voetzolen vindt men
deze figuur op elken teen, op den bal van den voet en nog eens rechts en links

FIG.

1. VERSCHILLENDE VORMEN VAN SWASTIKA'S.

op elken hiel, en wel steeds het rechtsdraaiende kruis. Eveneens rechts draaiend,
doch met afgeronde hoeken, vormt de swastika het speciale kenteeken van den
zevenden der Arhats, dat zijn heiligen met buitengewone gaven, wezens van den
derden rang in wijsheid en licht, die het Boeddhistische wereldstelsel bewonen, en
die - daar de zon en de maan met de planeten vertegenwoordigd worden door
wezens van den eersten en van den tweeden rang - de sterren zullen representeeren.
Dezelfde richting van beweging heeft de figuur nog in een ander heilteeken van de
Boeddhisten, de nandyâwarta, waarin de swastika het centrum vormt van een meer
ingewikkelde lijnteekening.
Men leide uit het bovenstaande niet af, dat het bedoelde kruis enkel werd gebruikt
door de Boeddhisten. Het is een van de zeer vele zinnebeeldige figuren der Indiërs,
waarvan sommige bepaald dienst doen als secteteeken, maar daarom nog volstrekt
niet speciaal Indisch. Bij de opgravingen onder leiding van Schliemann en Dörpfeld
verricht bij Hissarlik, alwaar sporen van het oude Troje zijn teruggevonden, kwam
aardewerk voor den dag, vervaardigd in een tijd welke op meer dan dertien eeuwen
voor het begin van onze jaartelling gesteld mag worden, met een versiering waarin
de swastika-figuur
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2. NANDYÂWARTA.
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overvloedig voorkomt. Het teeken werd daar dus reeds gebruikt, wellicht vóór nog
de Arische Indiërs het land aan den Ganges aan zich wisten te onderwerpen.
De juiste beteekenis van het symbool is niet meer met zekerheid bekend; doch
daar de dwarslijntjes aan de vier einden van het kruis zeer duidelijk de gedachte
opwekken aan een draaiende beweging, zoo ligt de onderstelling voor de hand,
juist omdat het teeken zoo heel oud is, dat het op de eene of andere wijze in
betrekking staat tot de schijnbare beweging van de zon langs den hemel. Zelfs kan
men de onderstelling aannemelijk maken, dat bij de Boeddhisten deze betrekking
nog niet geheel in de vergetelheid was geraakt. In de legende omtrent den Boeddha
wordt verhaald, hoe de meester, toen hij lijdende was aan ernstige constipatie,
behandeld wordt door een geneesheer Djîwaka, die als rijdier een olifant heeft,
genaamd Bhadrawatikâ. Elders vermeldt die legende, dat een woeste olifant, Nâlâgiri
geheeten, door de vijanden van den Boeddha op hem wordt losgelaten, doch
bedwongen wordt door zijne innemendheid. Nu stelt de eenigszins ronde rug van
den olifant het hemelgewelf of althans een boog aan den hemel voor; de geneesheer
Djìwaka verpersoonlijkt het verbindingspunt van het oude met het nieuwe jaar en
dit laatste begon met de lente, als dag en nacht juist even lang zijn. In den naam
van den woesten olifant schuilt het woord nâlâ of nâlî, d.i. half uur, waarvan weer
nâlî-mandala,

FIG.

3. PATROON VAN SWASTIKA-ORNAMENT. CHINA.

aequinoctiaalcirkel. Deze cirkel zal dus wel symbolisch zijn voorgesteld door de
beide olifanten; zij kunnen slechts op twee vaste dagen van het jaar den Boeddha,
d.i. de zon, treffen: de goede olifant ontmoet hem in het voorjaar, de andere in het
najaar. De eerste draagt den naam Bhadrawatikâ, waarin het woord bhadra, dat
synoniem is met swasti; en de naam van het heilteeken swastika wordt ook gebruikt
*)
om het nacht-eveningspunt aan te duiden .
De onderstelling, als zoude het draaiende kruis verband houden met de beweging
van de zon, kan niet gewraakt worden op grond van de omstandigheid, dat de
*)

Zie o.a. Dr. H. Kern, Geschiedenis van het Buddhisme in Indië.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

beweging van de figuur gewoonlijk aangegeven wordt als gaande van links naar
rechts. Men houde toch in het oog, dat het afkomstig is uit zeer ouden tijd, en make
zich los van de gedachte, door gebruik van kaarten enz. onwillekeurig opgewekt,
dat men bij de beschouwing van de teekening het Oosten aan de rechterzijde moet
onderstellen. Men zie de rechtsdraaiende figuur, terwijl men front maakt naar de
zon, naar het Zuiden; de beweging langs den hemel gaat van links naar rechts, is
rechtsdraaiend, juist als bij den vorm van het kruis, die waarschijnlijk de oudste, en
althans de meest voorkomende is.
Ook op steviger gronden is aan te toonen, dat het oude symbool waarschijnlijk
de beweging van de zon in beeld moest brengen. In zijn werk ‘La Migration des
Symboles’
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verdedigt Graaf Goblet d'Alviella deze conclusie, naar aanleiding van zijne
onderzoekingen betreffende liet verband tusschen de swastika en andere symbolen,
waarvan het vaststaat dat zij de dagelijksche zonnebaan uitbeelden, en het
samengaan van ‘la croix gammée’ met deze. Doch lang niet alle onderzoekers op
het hier bedoelde gebied kwamen tot hetzelfde resultaat en omtrent de beteekenis
van dit kruis heerschen nog zeer uiteenloopende meeningen. Sommigen zien in het
symbool bepaald een beeld van de zon zelf of van den zonnegod; anderen houden
het voor een afbeelding van gekruiste bliksems, van den wadjra van Indra, van den
hamer van Thor. Men heeft er de vuurboor in meenen te herkennen en heeft het
wegens de gelijkenis met rechthoekig omgewerkt maeanderornament, die vooral
uitkomt in het teeken nandyâwarta, als een voorstelling van den waterstroom
beschouwd; het kruis is aangezien voor een teeken van het vrouwelijk beginsel,
voor een beeld dus uit den phallusdienst.
Deze inderdaad zeer uiteenloopende meeningen hangen deels samen met het
verbreidingsgebied, doch meer met den aard of de soort van voorwerpen, waarop
men de swastika-teekening vond aangebracht. Zij is gevonden op bouwwerken en
op beelden, op allerlei soorten van aardewerk als tegels, schotels en vazen, op
brons en ijzer, op wapens en op munten, op geweven stoffen en op kalebasschillen
en nog op tal van andere zaken meer. Zeer veelvuldig werd het kruis gebruikt in het
oude Griekenland; ook op de eilanden en in Klein-Azië, en in alle deden

FIG.

4. PATROON VAN SWASTIKA-ORNAMENT. ALLAHABAD.

van het oude Romeinsche rijk was het bekend. In Noord-Italië moet het reeds
aangebracht zijn als versiering op ceramiek in een tijd, die nog vóór de Etrusciërs
valt. In Zwitserland, Denemarken en Zweden, in België, in Engeland, Schotland en
Ierland heeft men het aangetroffen.
Bij de Indiërs was het weer even algemeen als in de oude wereld van Europa.
Van hunne woonplaatsen vermoedelijk heeft het zijn weg gevonden naar China en
Japan. Het teeken is bekend van bronzen voorwerpen der Ashanti in Afrika, liet is
gevonden bij de Pueblo's van Noord-Amerika.
In Egypte, Perzië en Assirië schijnt de figuur op zich zelf niet gebruikt te zijn
geworden; slechts op enkele munten vond men ze afgebeeld. Doch Egypte kent
wel de ornamenteering van swastika-combinaties, die ook van uit Indië, Japan en
China bekend is en welke naar het schijnt door de Chineezen ook naar den Indischen
Archipel, inzonderheid naar Java, is overgebracht.
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Op laatstgenoemd eiland, waar de vele tempelruïnes, Boeddhistische en andere,
den overwegenden invloed der Indiërs ook op de ornamentiek en de plastiek kunnen
aantonnen, is vermoedelijk de swastika toch niet rechtstreeks door hen geïmporteerd.
Versiering van lijstwerk, opvulling van vakken met vlak ornament, waartoe
swastika-verbindingen zich bijzonder eigenen, zijn op de tempelwanden en op die
van ringmuren en basementen in grooten overvloed te vinden, en zij kunnen getuigen
van een in de meeste volkomenheid beheerschte kunst van sty-
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loeren; doch onder de gevolgde motieven zal men de swastika tevergeefs zoeken.
Wel vindt men toepassingen op houtsnijwerk, op koperwerk, vooral het jongere,
zelfs op slaapbroekengoed, doch niet op de bouwwerken uit den Hindoetijd. Waar
de Javaansche kunst met het swastika-motief werkt, is niet zelden in andere
opzichten duidelijk Chineesche invloed merkbaar, en zoo is het vermoeden gewettigd,
dat Chineesche kunst dit ornament naar Java heeft gebracht; te eerder wijl opvulling
van vakken op muren en wanden met swastika-combinaties in tal van Chineesche
tempels op Java is toegepast.
De aldus opgevulde muurvlakken maken eenigszins den indruk alsof ze voorzien
zijn van behangsel; doch de bedoeling waarmede de ornamenteering werd
aangebracht, was zeer zeker niet om behangsel na te bootsen. Dit bewijst reeds
de naam; de Chineezen noemen de teekening ban dji, waaronder zij niet alleen dit
bepaalde ornament verstaan, maar alle soorten van open hek- of latwerk, dat ook
aan hunne woningen zoo geliefd is. De eigenaardige vulling van de muurvlakken is
een uiting van wellicht onbewuste herinnering aan open tempels en lusthoven uit
een land met zachter klimaat dan de tegenwoordige woonplaats der Chineezen.
Het bandji-ornament - aldus het rapport van de commissie in Nederlandsch-Indië
voor oudheidkundig onderzoek op Java en Madoera over het jaar 1903 - zou kunnen
aantoonen dat de bakermat van de Chineesche kunst niet was gelegen in het
tegenwoordige China, maar zuidelijker in een milder luchtstreek.
In hetzelfde rapport kan men lezen, met welk een virtuositeit de Chineezen het

FIG.

5. RAND MET SWASTIKA'S AAN EEN JAPANSCHE KIMONO.

bandji-swastika ornament weten te behandelen. Men herkent het nog op de lichamen
van dieren, waarvan zij de hoofdlijnen zoodanig weten te arrangeeren, dat deze
weer het oude motief vertoonen. Door een donkerder kleur dan het overige gedeelte
van het dierenlichaam worden dan deze hoofdlijnen meer op den voorgrond gebracht,
zoodat met ontwijfelbare zekerheid blijkt welk motief de artiest heeft willen volgen,
onverschillig overigens of hij een visch, een vleermuis of eenig ander dier uitbeeldde.
De Javanen hebben de swastika niet immer begrepen; soms toch teekenen zij
een klein vierkantje om het punt, waar de beenen van het kruis elkander snijden,
een wijziging waardoor het ornament niet aan schoonheid wint. Doch met een
andere, ook elders gebezigde wijziging wisten zij daarentegen juist de rustige
eenvoud van het lijnverloop der swastika-combinaties te verhoogen; in plaats van
de lijnen onder rechte hoeken te plaatsen, werkten ze met hoeken van zestig graden,
een variatie, die veel op jong koperwerk van Java is te vinden, en die inderdaad
gelukkig mag worden genoemd.
Ook buiten Java worden inden Indischen archipel ornamenteering met
swastika-figuren en combinaties daarvan toegepast. Op Atjehsche donderbussen,
die het gewone merk ‘Tower’ dragen, is soms de loop versierd met figuren van
ingelegd wit metaal, een bewerking die vermoedelijk niet aan de fabriek, maar in
het land van de gebruikers heeft plaats gevonden. Onder de gebezigde motieven
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komt vooral het rankornament voor, maar swastika-verbindingen zijn er ook bij te
vinden.
Het swastika-ornament is uit den aard
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der zaak zuiver geometrisch. Het bestaat uit congruente gebroken lijnen die twee
aan twee symmetrisch tegenover elkander zijn geplaatst, en welke zoowel in de
lengte als in de breedte loopen van het te versieren vak, dan wel in hoofdstrekking
de richting van de diagonalen volgen. Om een vlak met dit ornament te vullen, begint
men met het in vierkanten te verdeden en op elk snijpunt van de deellijnen een
swastika te teekenen, waarvan de armen kleiner zijn dan de halve zijde der
vierkanten, zoodat tusschen de naast elkaar gelegen evenwijdige voeten van twee
swastika's een ruimte overblijft gelijk aan elk der vier armen van het kruis. De
swastika's wisselen af wat de beweging betreft, dus telkens een links- naast een
rechtsdraaiende, zoowel in horizontale als in verticale richting.
Het eenvoudigste patroon verkrijgt men nu, door de naar elkander toegekeerde
voeten van de verticaal staande beenen der kruisen te vereenigen door horizontale
lijnen, en die van de horizontale beenen door verticale lijnen. Deze combinatie is
bekend uit Tibet en Mongolië. Geheel anders wordt het patroon, indien men de
naast elkander gelegen voeten die naar links, en eveneens die naar rechts wijzen,
verbindt door verticale lijntjes, terwijl men de naast elkaar geplaatste voeten die
naar boven, en zoo ook

FIG.

6. PINANGSCHAAR. BALI.

die naar beneden wijzen, door horizontale lijnen paarsgewijze vereenigt. De
teekening wordt dan drukker, vooral als de vakken, welke tusschen de regelmatig
loopende lijnen worden opgesloten, nog met een streepje met twee dwarslijntjes
opgevuld zijn, gelijk bij de in Japan gebruikelijke ornamenteering.
Wanneer men de laatst beschreven verbindingswijze toepast, doch de swastika's
kleiner neemt, of - wat op hetzelfde neerkomt - verder van elkander plaatst, zoodanig
dat tusschen elke twee kruisen een afstand overblijit gelijk aan een geheel kruisbeen
(twee armen), dan ontstaat wel een soortgelijk patroon, maar het maakt toch een
geheel anderen indruk. Men vindt het in China gebezigd, de vakken die door de
lijnen worden omsloten soms nog weer in twee symmetrische stukken verdeeld
door deellijnen volgens de grootste distantie. Beziet men dit patroon, dan blijkt het
ten slotte te bestaan uit swastika's van den vorm als in fig. 1 f., de uiterste lijnen iets
verlengd, welke dan onmiddellijk aan elkander sluiten.
Een zeer mooi patroon wordt verkregen met denzelfden vorm van swastika's,
door nog grooter tusschenruimte te nemen, zoodat de middelpunten van elk paar
kruisen op een afstand van vijf maal de lengte der armen van elkander zijn gelegen.
De verbinding der figuren
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moet zoodanig aangebracht worden, dat de linkerbovenarm van elk linksdraaiend
kruis vereenigd is met den rechterbovenarm van het ter rechterzijde geplaatste
rechtsdraaiende kruis, onverschillig van welke zijde men de teekening beschouwt.
Ook deze combinatie (zie fig. 3) is Chineesch; zij is terug te vinden op Java (fig. 8),
o

o

doch met hoeken van 60 en 120 in plaats van rechte hoeken.
Als de verbindingslijnen in hoofdrichting de diagonalen moeten volgen, worden
de swastika's geplaatst als de gelijk gekleurde vakken van een schaakbord. De
vereeniging van de figuren geschiedt dan door gebroken lijnen; het beloop is
verschillend, naar gelang de rijen van figuren om beurten rechts en linksdraaiende
kruisen dragen, gelijk bij het patroon van Allahabad, of de swastika's alle dezelfde
richting hebben, zooals bij het Egyptische ornament (zie fig. 4).
Bij de beschouwing van swastika-ornament van welk patroon ook, moet men
uitsluitend letten op het lijnverloop. De vorm van de figuren, welke door de lijnen
worden omsloten en die bij een zelfde patroon alle congruent zijn en op volkomen
regelmatige wijze aan elkander sluitend staan gegroepeerd, doet niet ter zake. Men
kan zich hiervan overtuigen door een willekeurig patroon te teekenen in zwarte lijnen
en de vakken te voorzien van twee verschillende

FIG.

8. KOPEREN KOP. JAVA.

kleuren, zoodat ze duidelijk tegen elkander afsteken. Het eigenaardige, het
kenmerkende van het ornament is dan volkomen verdwenen, daar de kleuren de
aandacht trekken en het lijnverloop aan de waarneming ontsnapt. Op dit laatste
komt het juist aan; of de lijnen tegen het fond van de teekening afsteken alleen door
verschil in klem, of zij verdiept zijn aangebracht of en relief staan, deze
omstandigheden zijn afhankelijk van de grondstof die bewerkt wordt, maar oefenen
overigens geen invloed uit op de versiering zelve. De schoonheid van het ornament
is in de eerste en voornaamste plaats afhankelijk van het verloop der lijnen; al het
andere is bijzaak. De bij dit opstel gevoegde afbeeldingen kunnen aantoonen, welk
groot verschil in effect te bereiken is door onderscheid in aanwending van hetzelfde
motief. De Japansche en Chineesche patronen zijn druk, haast onrustig; het
Egyptische daarentegen is deftig en bedaard. Zoo hebben verschillende volken, elk
naar zijn aard, gewerkt met het oude motief, dat de wereld rond verbreid is geworden,
en waarvan met zekerheid vaststaat, dat het den eerbiedwaardigen leeftijd heeft
bereikt van meer dan dertig eeuwen. Ondanks dien ouderdom zou het toch nog
best wederom een nieuwe jeugd kunnen te gemoet gaan; het is nog bij lange niet
afgeleefd. In Europa wordt het tegenwoordig weer gebruikt op vloerdoek, weefsels
en ceramiek.
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September,
door Hélène Swarth.
Hel kleuren nu op 't rossig bruin der kluiten
De blonde boer in bleekgewasschen blauw
En de appelschimmel, ploegend traag en trouw.
Dë avondzon doet vlammen rood de ruiten
En van de velden rijzen dampen flauw.
De donkre boomen zingen zacht, als luiten
Bespeeld door wind en blij, met juiche' en fluiten,
Keeren de kindren naar het dorpje grauw.
Een vaalbruin paard sleept loom een valen wagen,
Gestapeld hoog met plaggen paarse hei.
Als pluimen, zwart op purpren wolkenlagen,
Zijn de ijle twijgen van de boomenrij.
Een verre vogel roept met klagend vragen.
Die verre vogel voelt den herfst nabij.
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Een zomerdroom
Verzen
door Frans Bastiaanse.
Herfst en mei.
‘Zij zeggen, dat Herfst wel mooi is,
Veel mooier dan Mei,
Maar zijn goud-roode tooi is
Tè spoedig voorbij....
Achter Mei hoor ik zomer
Als een fluitenden knaap,
Maar de Herfst is een droomer
Met.... dood.... als slaap’.

Overal!
‘Liefde, als ge op uw weg ontmoet
Die mij lief is, Liefde, zeg hem
Dat ik lang naar hem op weg ben,
Dat mijn ziel hem groet....
Trek hem streelend tot u dan,
Zeg hem, dat ik hem wil geven
Alles wat men in dit leven
Aan een ander geven kan....
Dat er niet een deel zoo klein is,
Dat hij niet bezitten zal;
Al wat mijn is, dat het zijn is
Eeuwig, overal’....
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Vreugde-dag.
‘Morgen, morgen zal hij komen
Voor dag en voor dauw,
Als de zon nog niet op is
En der heuvelen top is
Grauw, névelgrauw....
Morgen zullen wij dan dwalen,
Tot middaglicht brandt
Over koren en heiden
Over plassen en weiden,
Bosschen en strand....
Eenzaam zullen wij dan wezen
Tot nachtnevel stijgt,
En gond-blank in het maanlicht
Zijn trotsch, teeder aanzicht
Zich tot mij nijgt’.
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Vond.
‘Het graanland staat nu vademhoog
En werd van groen tot blond,
Waarlangs de vochte wadem toog
Van roerlooze' avondstond.
De halmen strelen wangen mij
En lippen onder 't gaan,
Alsof ook hún verlangen zij
Te worden liefgedaan....
Een zwaluw voor den hemel maakt
Zeilend haar zwarte kruis,
Een reiger zoekt, nu schemer naakt
Het nest van zijn tehuis....
Ik volg zijn beeld.... het wordt al klein
En kleiner in 't verschiet....
Ik denk: waar eens mijn huis zal zijn,
Het huis van mijn verdriet’....
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In troebel water
door Sara Bouterse.
Een Hollandsch Binnenhuisje.
VIII.
Kort na Marianne's weggaan tikte 't jongste klerkje aan de kantoordeur en bracht
de koffie binnen: hij had niet eerder durven komen om de juffrouw. ‘Al goed’,
commandeerde Hoogland hem weg. Hij zat in zijn bureaustoel, wat laag gezakt, de
beenen ver vooruit; een rimpel talmde nog boven zijn neus. Nee, 't liet geen twijfel,
dacht hij, Marianne's manieren, haar tranen, 't was te duidelijk geweest, alleen had
ze blijkbaar niet tot een rechtstreeksche vraag durven komen. En wanneer nu eens....
Maar mijn God, wat dan nog, wat had ie dan toch misdaan. Dat ie graag eens wat
met een aardige vrouw sprak, er 's avonds nu en dan wat praten ging. Was dat
zoo'n doodzonde? Wat wisten de menschen van je geheimste gevoelens, wie had
het recht je te richten zoolang je daar nog geen storende uiting aan had gegeven?
Kon er dan waarachtig in vollen ernst van hem worden geëischt, dat Martha, zelfs
in z'n meest verholen gedachten, de eenige vrouw moest blijven! Och, maar wat
wisten die kinderen ook van 't leven? Ja, zoolang 't nog in toekomstbeelden werd
verdroomd, kon je 't gaaf bewaren. Maar welk leven werd niet door realiteit
geschonden? En hoe zou 't hunne misschien worden? Je liet je dan door een bleek
gezichtje, wat tranen inpakken, maar eigenlijk was 't ongehoord brutaal. Inbraak in
je eigen kantoor. Zooals ze naar de la had gekeken, toen hij die chocola voor haar
zocht. Stom was dat ook geweest, 't gaf nieuwe vermoedens natuurlijk, god weet
van wat wandaden ze hem verdachten. O, die kleffe, klamme kleinburgerlijkheid,
was hij dan gedoemd zijn heele leven daar in voort te sukkelen....
Of Martha van het bezoek wist? Waarschijnlijk wel, 't leek een formeel complot.
Bert vooral ook had het op zijn heupen, dat had ie al dadelijk den eersten dag
gemerkt. Nou hoor, hij maakte zich niet ongerust, dat heertje kon 't uithouden met
zijn twaalf honderd in 't jaar. Verduiveld, hij had me daar een paar kamers, zoo
comfortabel, als hij zelf nog niet bereiken kon, toen ie al jaren zijn eigen brood
verdiende. En als je ze zag en hoorde, dan zou je gelooven, dat ze verdrukt en
mishandeld werden. Was het niet om je goeie humeur bij te verliezen, je gaf ze een
leventje, zorgeloos als van een vischje in 't water, en dan had je nog, tot dank,
biddersgezichten om je heen. Hoe ter wereld toch had hij zulke zwaarwichtige zielen
in 't leven kunnen roepen. Wat wilden die kinderen van hem! Marianne ook weer
zoo pas, een koud, hoog verwerpen van een plannetje, dat elk ander meisje 't water
in den mond gebracht zou hebben. God, God, en als je dan bedacht hoe je zelf op
dien leeftijd hunkerde naar een pretje. Maar ze hadden het te goed, de broodkruimels
staken. Je gaf ze alles wat ze maar droomden, geen uitgaaf was ooit te groot. Je
las ze de wenschen van de lippen. Nee, dat ging te ver, hij was wel gek een oogenblik
schuld te voelen.
Ouderliefde, o zeker, een mooi woord! Een waàr woord ook, maar je bleef mensch
hè, voor een apostelfunctie had hij nooit animo gevoeld. En aan de eischen die het
jonger geslacht den ouders stelde, zou zelfs onze Lieve Heer nog niet voldoen.
En erkenden ze dan tegenover die vaderplichten heelemaal geen rechten?
Vergaten ze dat ook hij zijn aandeel in die huiselijke misère kreeg uitbetaald. En
rijkelijk soms! Zou hij zooveel geluk hebben, als hij 't niet uit zich zelf haalde.
Verdomd, je zou er moedeloos onder worden; z'n heele leven was werken en streven
geweest! Nee, aan die vroegste jeugd moest ie niet eens denken, die fatsoenlijke
armoede was al te pijnlijk. En hoe had ie later niet geleden onder die
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ellendige afhankelijkheid, toen onverschillige familieleden hem dak en brood
bezorgden, en hij steeds de weldaad moest loven en prijzen. Hij had gebukt en
gebogen, walgelijk, klein kruipertje dat hij toen was, waar alles in hem steigerde van
onmachtigen trots. Nòg kwam die herinnering, als een glibberig ongedierte, hem
besluipen. De schaamte daarover sleet nooit uit.
Maar één ding had hij toch, als een kostbaarheid, gered uit dien afschuwelijken
levenstijd: zijn staalhard egoïsme, zijn koel-verstandelijke eigenliefde, die in 't later
leven zijn onfeilbaar wapen was geworden....
Plotseling, met een forschen ruk, stiet Hoogland zijn stoel achteruit, er lag een
bijtende lach om zijn mond. Zou hij dan na alles wat hij gestreefd en gewerkt,
verdragen en verduurd had, 't recht niet hebben ook eindelijk dàt geluk eens in al
zijn verrukkelijke fijnheid te genieten? Alleen omdat hij man en vader was?
Wat had hij aan liefde gekend, welke vreugden tot heden de zijnen genoemd?
Smetteloos was zijn verleden, gierig had hij de zelf gewonnen schatten van een
onaangetasten naam bewaakt. Maar had hij niet juist daardoor zich zelf opnieuw
weer arm gemaakt. Was hij niet als de vrek die verhongert met den mond op zijn
geldbuidel? Het had immers altijd in hem gehunkerd naar dit aanbiddelijk gracievolle,
deze onzegbare charme van een geestige, fijne en ruimvoelende vrouw. Kon hij 't
helpen dat Martha?.... O, zeker, hij dankte haar, financieel, misschien wat verlichting
in die eerste jaren van zijn werkkring. Maar kòn hij dan anders toen, was je, als
candidaatnotaris zonder een sou, daar niet toe verplicht? En dan, had ze niet zich
zelve als 't ware opgedrongen; hij had haar nooit meer beloofd dan hij geven kon.
Wanneer er sprake was van schuld.... randde ze niet telkens zijn rust, zijn vrede
aan met haar giftige achterdocht? In welk opzicht kon deze hel verergeren, wanneer
hij in werkelijkheid tot ontrouw kwam?.... Hoogland zag naar buiten, door de fijne
warreling der gordijnmazen heen. Nog steeds regende het, dropen de lange,
eentonige stralen langs zijn ramen neer, en kort nog maar geleden - de klank trilde
nog na in zijn hoofd - hadden de klokken één slag in de bedrukte stilte gegeven.
Ja, hij moest naar huis, 't was al laat. Toch bleef hij talmen, terwijl hij opstond en
uitkeek over 't leege plein. Het doffig, doodsche licht lag stil over de massieve
huisblokken gezonken. Geen leven leek er achter de witte gordijnen te roeren.
Hoogland's blik sloop naar links, omzichtig, schoon geen levend wezen de
monotone regengrauwheid verbrak, en een onzeker lachje kwam zich om zijn mond
verschuilen. Kreukeloos dekten de crême vitrages de benedenramen van het witte
huis; boven was de gevel met donkergroene rolgordijnen geheel blind gemaakt. De
gordijnen neer op Berdens' kamer! Hij kuchte 't nerveuze klopje in zijn keel lichtjes
weg. Hij was dus werkelijk in zijn kluizenaarsperiode! Gisteren, bij 't weggaan, had
hij niet al te veel acht op die voorspelling geslagen: ‘Je zult zien met die beroerde
nattigheid krijg ik mijn jichtaanvallen weer, dat wordt een taaie tijd voor jou, Fie’,
maar wel had hij gezien hoe zij 't hoofd afwendde, toen Berdens nog zei: ‘Maar jij,
amice, je komt toch je praatje houden, je komt maar bij me boven, en anders is 't
nog wat afleiding voor Fie’. Toen had hij wel begrepen waarom zij 't gezicht wegdook
in een bos rozen en zoo eigenaardig had geglimlacht, toen ze 't hem, tot afscheid,
hief.
Kom, hij moest gaan nu. Goddank, dat van middag het werk hem weer nemen
zou, hij had het laatste stuk morgen liederlijk lui verdroomd. Ja, waar je al niet toe
kwam op je ouden dag.
Hoogland neep zijn wenkbrauwen samen in een scherp bezinnen of hij nog iets
te doen had, eer hij ging. Dan klonk zijn groet naar de klerken rustig en opgewekt
als gewoonlijk;
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en even later trad hij naar buiten, waar nog maar altijd het stille geluid van den regen
ruischte.

IX.
De vroege avond droeg nog een laat sten gloed van den stralenden zonnedag, maar
tot een stiller, milder glans verinnigd. Een bleek rood verkleurde over daken en
boomen, in de wijde lucht waren de wisselende tinten van rood en goud weggewischt
en het wazige avondblauw had alreeds, hier en daar, en ver nog verspreid, het teere
zilver van een enkele ster.
In de zoele stilte geurde de reuk van boomen en struiken en onhoorbaar verschoot
er het donkere fladderen van een vleermuis, die laag langs de huizen vloog.
‘O’, riep Marianne en ze stiet een kort gilletje uit, terwijl ze 't hoofd angstig wegdook
voor zoo'n vale vlerk, die haar rakelings langs de wangen scheen te strijken. De
groote hand van Frederik van Hemert sloeg naar 't gevaar, dat al voorbij was, en
hij boog zich beschermend wat dichter naar het meisje, dat even lachte en bloosde,
als zijn arm haar schouder raakte.
‘Je hoeft niet bang te zijn’, zei hij en zijn zware stem werd in teederheid gedempt.
‘Nee’, zei Marianne beklemd, ‘maar nu moet ik toch werkelijk naar huis, 't wordt
anders te laat’.
Het roode gezicht van Frederik hief zich naar de lucht, achter de brilleglazen
zochten zijn wat bolle oogen de tinteling der eerste sterren. ‘Maar je hebt nog alle
tijd, 't is toch nog lang niet donker’ en als Marianne, voor het huis van zijn moeder
gekomen, wat talmde, alsof ze verwachtte dat hij nu afscheid nemen zou, vroeg hij
in zacht verwijt: ‘Ik mag je dan toch zeker in elk geval thuisbrengen, niet?’
Marianne ontweek den drang van zijn blik, ze voelde een zwakte van toegeven
haar wil verloomen. De dag bij Lous was weer zoo onverbroken gezellig geweest,
en het rustig wandelen met Frederik door de luwe avondlanen gaf een bekoring van
verlangenlooze vrede. Waarom dat nu al te eindigen, onnoodig en ongewild?
‘Weet je wel dat je me nog altijd een belofte schuldig bent’. Toen ze opkeek naar
hem, waren haar oogen zachter en haar mond opende zich in een vragenden lach.
Haar hoofd schudde langzaam van neen.
‘Je had me beloofd dat je de nieuwe Madonna, op mijn kamer, eens zou komen
bekijken. Lous was getuige’.
‘Ga haar dan eerst maar halen’, zei Marianne en lachte schalks, terwijl haar voet,
in 't puntig bruine laarsje, een neergedwarreld blad spelend verschoof.
‘Toe Marian’.
‘Nee, 't is al zoo laat’.
‘Maar wat geeft dat dan. Is 't om thuis?’
‘O nee, thuis, thuis, maar och....’
Frederik had den sleutel al in 't slot gestoken en onder het zwenken van zijn hand
week de deur naar binnen. Een oogenblik aarzelde Marianne; was 't niet verkeerd
ook dit weer toe te geven. Niet valsch bedriegelijk zelfs. Maar de avond nu verder
alleen leek haar huiverig eenzaam, wie weet wat er thuis.....
Boven haar hoofd dreef juist het grauwe donker van een vleermuis. ‘O’, riep
Marianne en ze vluchtte in de veiligheid van binnen waar Frederik, een lach
verbergend, gauw de deur achter haar sloot.
Door de goudkleurige glazen van de ganglamp viel 't licht, in warm schijnsel, langs
de witte muren, het gaf een gloed van innige gezelligheid over 't diepe looperrood.
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‘Ga binnen’. Hij opende de deur voor Marianne, die, half onwillig nog, in het hellere
licht van de kamer trad, waarvoor ze even de oogen knipte. Bij de tafel zat de oude
Mevrouw van Hemert en een blijde lach lichtte over haar gezicht, toen ze hen samen
binnen komen zag.
‘Zoo kinderen’, zei ze, reikte Marianne de hand en hield even de vingers van het
meisje dat, hoogrood, de verzwegen vraag der oude oogen ontweek.
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‘Dag moedertje’. Frederik kuste haar het voorhoofd. ‘Marianne komt een kopje thee
bij u halen, u heelt toch nog?’
‘Dat zou ik eens even moeten zien, jongen’, zei ze, haar bril verschuivend. De
dunne, fijne vingers hieven toetsend den trekpot, ‘ja, dat zal wel gaan, en anders
zet ik even een versch kopje. Hoe was 't bij Lous, Marian? 'k Ben er vandaag niet
geweest’.
‘Heel best Mevrouw, 't kleintje is toch zoo snoezig’.
‘Ja, nietwaar?’ het lijn-gerimpelde gezicht straalde van een lief geluk. ‘och, 't is
een zonnetje, zoo'n kind’.
‘Ja’, zei Marianne, ‘en 't kent mij nou ook al zoo goed. Maar ik ben ook
tegenwoordig zooveel bij Lous hè?’
Mevrouw van Hemert keek op in een guitig lachje, en het meisje zag een groote
genegenheid in de oogen van Frederik, en zijn stem klonk zoo warm toen hij zei:
‘Maar ga nou toch eens zitten, je zult wel moe zijn’.
‘Hebben jullie nog eerst gewandeld?’ vroeg zijn moeder en schonk de blauwe
kopjes vol.
‘Een eindje, ja, 't was lekker buiten en Lous had 't druk met 't kind’, zei Frederik,
‘maar moeder, 't is hier warm hoor, onder 't licht. Gaan we niet liever in de serre?’
‘Hè ja’, viel Marianne bij; het benauwde haar in de verraderlijk lichte kamer telkens
den glanzenden lach van Frederiks blik tot zich te voelen komen, en de vredige
stem der oude vrouw te hooren. Er was in die twee menschen een blijde voldaanheid,
een hoopvolle vreugde, die Marianne's borst deed kloppen van een doffe vrees. En
toch was het zoo goed hier, in den rossen lampenschijn en altijd weer opnieuw trof
haar de liefheid van deze zuivere atmosfeer. Hoe vertrouwd voelde het haar en
hoeveel jaren was 't geleden, dat ze, als schoolkind al, hier wachtte op Lous. O,
deze menschen waren altijd goed voor haar geweest....
‘Wel kinderen, ga gerust in de serre zitten, ik moet toch mijn krantje nog lezen.
Ik ben een beetje bang voor vocht, weet je, meisjelief’.
‘Kom dan, Marianne, ik zal je kopje wel meenemen’. Hij ging haar voor, Frederik,
zorgzaam het schoteltje in de hand dragend. Marianne volgde hem, haar oogen
zagen, schoon ongewild, het dikke van zijn lichtelijk geronden rug, een nekplooi,
die, door den hoogen staanden boord, wat op werd geduwd.
‘Goeie Frederik’, dacht ze.
‘Ziezoo, en nu ga je gemakkelijk in dit stoeltje zitten’, praatte hij, vertrouwelijk en
een beetje beschermend als tot een kind. Hij had haar kopje op 't witte rieten tafeltje
gezet; de toch nog gemorste thee kringde bruin in 't schoteltje.
‘Nee, je zit niet prettig nog, wacht, een kussen’.
‘Graag’, vroeg Marianne, en ze vleide haar wang in de zachte, weeke zij. Even
bleef Frederik nog naast haar staan en een glans van innige tevredenheid trok over
zijn breed gezicht, dat in de bleekheid van een schier kleurloozen baard was gevat.
Zijn hand wijlde op de stoelleuning, waar zijn vingers de teere beroering van haar
uitspringende nekhaartjes voelden.
Door de opene serredeuren kwam de geur van den avond, in de lage
bloemstruikjes rilde een even aanvlagend windje, een nachtvlinder tikte de ruiten.
Marianne ademde diep, het leven voelde zoo goed hier, en 't geluk scheen zoo
bereikbaar. Ach, alleen, niet denken nu. Ze sloot een oogenblik de oogen.
Dan merkte ze tegen heur haarde zachte aanraking van een hand en ze hoorde
't lichte geluid van een versnelde ademhaling. Dadelijk hief ze haar hoofd van de
leuning weg.
‘Toe, ga zitten, Frederik’, zei ze gejaagd.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

Zijn hand zonk neer, en hij trad nu, zich rechtend, in 't kamerlicht, dat, door de
glazen deuren, in de serre een helder schijnsel gaf.
‘Hoe lang blijf je nu nog thuis?’ vroeg Marianne, een losse vraag grijpend, om de
lastige stilte, die tusschen hen spande, te breken. Haar stem klonk wat stroef, en
de voortdurende, dwingende blik van Frederik hinderde haar. Hij leek eerst haar
woorden niet te hooren,
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het lachje om zijn mond had iets afwezigs.
‘Hè, wat zei je.... O, ja, ik denk wel, tot ik ergens beroepen word’.
‘Zeg’, zei Marianne, terwijl een oude plaaglust in haar opstak, ‘ik geloof nooit dat
de toga jou goed zal staan’.
Hij keek haar aan in een snel gewekt wantrouwen; dat was de oude toon, die hem
vroeger tegenover haar tot een onhandigen sukkel maakte; waarvoor hij bang was,
omdat hij nooit dezelfde speelsche lichtheid, in een raak antwoord, vatten kon.
‘Wat bedoel je?’ ontweek hij voorzichtig.
‘Wel, je bent veel te gezond’.
Een plooitje van ergernis neep even z'n blonde wenkbrauwen saam, en zijn hoofd
hief hij iets rechter, als in den ernst van zijn beroep.
‘Bij een toga’, zei Marianne en een kuiltje dook guitig in haar wang, ‘hoort nu
eenmaal een bleek, lijdend gezicht, en groote, smachtende oogen. Weet je, ik kan
me jou ook niet dwepend voorstellen, zoo, met je armen omhoog, in extase’.
‘O, o, wat een uiterlijkheid....’ Maar z'n onbeholpen lachje had iets pijnlijks. Het
waarachtige, schier naïve geloof in zijn predikantentaak werd gekwetst door den
lichtzinnigen lach van Marianne's overmoed; hij wou haar vragen in haar spotzucht
tenminste dèzen ernst te ontzien, maar Marianne, verlicht nu de dreigende stemming
van onuitgesproken gedachten en woelende verlangens was geheven, dolde verder:
‘Heel vroeger vond ik dat een dominee beslist oud moest zijn, heel oud, wit, weet
je. En met een langen, grijzen baard. Zoo'n beetje een plaatje van onze lieve Heer’.
Frederiks gezicht vertrok, alsof hem iemand op de teenen had getrapt, hij verschoof
onrustig. 't Klonk hem grof uit haar meisjesmond.
‘En dan’, kwam Marianne, ‘kan ik me ook niet indenken, dat iemand zich door jou
de les zal laten lezen. Want dat doe je toch als je daar boven op je preekstoel staat’.
Hij zag het wit van haar kleine, spitse tanden tusschen 't vochtig lippenrood, en
hij wendde zijn oogen af, toen hij zei, wat stroef: ‘Ik merk wel dat je opvatting over
het predikantenwerk nog vaag is’.
‘O, ja’, zei Marianne, dadelijk rap van tong, ‘want zooals je vreet kom ik nooit in
de kerk’. Er kwam iets uitdagends in haar stem en lachje.
‘'k Herken de oude Marianne weer’. Zijn vingers deden een stoel balanceeren en
zijn oogen waren neergeslagen. Ja, dat was wel dezelfde Marianne, die hem altijd
in spottende wuftheid was ontglipt, die hem, als jongen, uitlachte om zijn ouwelijken
ernst, die later meedogenlooze pijltjes afschoot op zijn vele overtuigde principes,
tot ze in zijn leven als zoovele kwetsbare plekken werden. Marianne, die hij toch
altijd weer zocht, schoon ze iederen keer iets van zijn rustig zelfvertrouwen sloopte.
Marianne's blik ging heimelijk langs zijn stoere, stevige figuur, den korten nek,
die den forschen boerenkop droeg. Wat was dat toch in hem, dat telkens haar
plaaglust wekte, dat haar dreef tot spot en tartend prikkelen. Was het de massieve
rust van zijn groote lichaam, de tevredenheid van zijn wat vlakken geest? Of was 't
misschien een bitterheid, die telkens weer afgunstig in haar welde, omdat hij 't zoo
goed had in 't leven? O, die voortdurende opgeruimdheid, dat eeuwige gelijkmatige,
waar geen hoogten of laagten mogelijk schenen. Kon deze natuur wel ooit het prettig
evenwicht verliezen?
‘Frederik’, zei ze, ‘weet je wel dat ik je benijd?’
Hij keek op, hulpeloos een nieuwe spotternij verwachtend. Marianne's oogen
vonkten goudachtig, maar de kleine mond had een trek van bitterheid.
‘Alles in jou leven lijkt me zoo harmonisch, 't verloopt zoo heerlijk kalm naar 't
gewenschte doel. Ik geloof dat jij je weg al zag toen je nog maar in je wieg lag. 't
Goed zijn moet jou niet veel moeite kosten, wel?’
‘Och’, zei Frederik, en zijn onderkin verlengde zich een beetje, ‘ik heb de overtui-
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ging dat, wie 't goede ernstig zoekt, het ook vindt’.
‘Zou je denken? Maar die toevallig in een omgeving leeft, waar veel goeds
voorhanden is, vindt toch wel het eerste en het meeste’.
‘Och’, zei Frederik weer, veelzeggend vaag.
‘Ja, och’, herhaalde Marianne geprikkeld, ‘ik vind dat je dat heusch wel vaststellen
kunt. Neem Lous eens, ze is een goeie vrouw, een lieve moeder geworden, maar
heeft ze ooit anders dan goeds en liefs in haar leven ontmoet? Och, nee, spreek
het toch niet tegen, alles loopt jullie immers mee, jou en Lous!’
‘O ja?’ vroeg Frederik en zocht haar blik. Maar zij hoorde het verwijt in zijn stem
en zweeg beschaamd. Zijn oogen werden zachter, toen hij haar neergebogen gezicht
zag, dat nu weer zoo kinderlijk was in haar berouw. Zijn handen lieten de stoelleuning
los en hij kwam wat dichter naar haar toe, om kalmeerend te zeggen: ‘Je moet niet
zoo bitter worden, Marianne. Is daar nu wel zooveel reden voor?’
‘O, maar dat weet je toch wel, 't is een hel thuis’, het welde hevig uit haar oproerig
hart.
‘Ja, je hebt het niet erg prettig, ik weet het. Maar verhef er je boven’.
Marianne lachte verachtelijk. ‘O ja, dat is zoo makkelijk gezegd, en 't klinkt zoo
mooi. Maar als je er midden in zit dan weet je wel beter’.
‘Ik kan me zoo iets niet voorstellen van ouders hè’, begon Frederik weifelig, ‘zoo
weinig beheersching, zoo weinig begrip van het kinderhart....’
‘Och’, zei het meisje, ‘stil maar, laten we er maar niet meer over praten’ en even
raakten haar gedachten weer dien morgen op haar vaders kantoor, het bezoek dat
zoo pijnlijk was verloopen. In de paar weken, die er over heen waren gegaan, had
zij geleden door de koelheid van haar gevoel voor hem, waarin de overtuiging
groeide dat haar geloof in hem een dwaling was geweest.
‘Ik zou je zoo graag wat willen helpen, Marianne’.
‘Ja’, zei ze, en haar stem werd heesch, ‘jij bent altijd goed voor me geweest’.
Frederik keek schichtig om naar binnen, maar 't gezicht van zijn moeder was van
de serre weggewend, zij scheen geheel in de aandacht van haar krant gevangen.
Toen stootte zijn hand schroomvallig naar Marianne's schouder, ‘Niet huilen’,
fluisterde hij. Want het meisje, in haar broze kwetsbaarheid, gaf geen weerstand
tegen de tranen, die haar langzaam langs de wangen drupten. Haar verstoord
zenuwleven liet haar gevoel geen geleidelijke overgangen meer, en haar meest
brutale overmoed brak soms plots in een klein, zwak schreien neer.
‘Marianne’, zei Frederik dringend, met zijn groote lichaam het ontdane meisje
voor de oogen van zijn moeder beschuttend, ‘hou je nou goed, toe, je bent anders
zoo flink.’
‘Laat me maar even’, zij rilde in een krachtige poging zich te beheerschen, ‘'t is
flauw hè, maar ik ben zoo zenuwachtig den laatsten tijd’.
‘'t Is niets’, zei Frederik gretig en oprecht; het gezicht van haar hulpelooze tranen
versterkte zijn aangerand gevoel van mannelijke zelfstandigheid.
‘Ga mee, wat in den tuin loopen, dan gaat het wel over’. Het begon te kloppen in
zijn borst, toen Marianne, dadelijk bereid, opstond. Hij schopte het bankje weg, dat
het haar voeten niet hinderen zou, en voorzichtig als of haar lichaam breekbaar
was, maakte hij een doortocht voor haar tusschen de witte serrestoeltjes.
‘Kom nou maar’, praatte hij zoetjes als tegen een kind, en toen hij, achteruit, de
paar treden van het drempeltje afstapte om haar er over heen te helpen, barstte
Marianne in een zenuwachtig lachje uit.
‘Ik kan nog wel loopen’, zei ze.
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Binnen had de oude Mevrouw van Hemert, door 't geschuifel van hun opstaan,
even opgekeken, maar als ze ze samen zag in den
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tuin, boog zij 't gezicht in vredigen glimlach weer over haar kranten neer.
‘Wat een heerlijke avond hè?’ Frederik fluisterde het als een kostbaar geheim in
't kleine oor, half door het lokkige haar bedekt.
Zij gingen langzaam over de gladde paden, waar de aarde week en zacht onder
hun voeten voelde; de avond was licht en stil en in den verdichtenden schemer
gloeiden de sterren heviger aan den hoogen hemel.
Soms knerpte een steentje of schelpje dat vertreden werden Marianne's rokken
bewogen de struiken, waar ze langs gingen, tot een licht geruisch. Ook klonk
gedempt, een enkelen keer, een vaag geruchten als de verdofte echo van het
dorpsrumoer, maar het schond de roerloosheid van den avondvrede niet.
En Marianne's gedachten verdoolden tot een droomerige vaagheid; 't leek haar
of 't goed zou wezen altijd zoo te dwalen in den geurigen schemer. O, geleid te
worden, en geen vreezen meer te kennen. Zwak te mogen zijn.... Het hoofd, alsof
het haar te zwaar werd, zonk wat achterover, en haar mond ging open naar de koele
zoelte.....
‘Marianne’. Frederik boog zich dicht over haar oogen neer. Het meisje schrok tot
de werkelijkheid terug en rilde even, dan braken haar vingers een takje, dat afknapte
met droog gekraak, haar tanden beten het stroeve hout.
‘Kom mee’, zijn arm hield haar tegen en weerstandloos liet ze zich naast hem op
de houten tuinbank neertrekken. Hij nam haar kille handen, maar: ‘Nee, nee, o, toe,
zeg het niet’, riep Marianne plotseling in bevende vrees. In 't bleeke avondlicht zag
ze zijn brilleglazen even blinken, en duidelijk rook ze den geur van zijn kleeren, die
haar een onbestemden weerzin gaf.
‘Marianne, zeg me maar één ding, nee wees niet bang’, hij voelde haar vingers
in de zijnen beven, ‘zeg me alleen maar of ik me vergis, wanneer ik geloof dat je
me den laatsten tijd wat dichter, dat je soms ook mij....’
‘Je was zoo lief altijd voor me’, mompelde Marianne.
‘Ik ben zoo blij geweest met je vertrouwen, vroeger snauwde je altijd als ik eens
vertrouwelijk met je praten wou, en nu, dezen zomer was je soms zoo zacht en lief’.
Omdat ik zoo arm geworden ben, dacht Marianne. Frederiks hand omsloot haar
vingers met de gierige begeerigheid van een lang ontberen. Hij kuchte zijn stem
wat helderder voor hij, in smeekende overreding, weer zei: ‘Kan 't niet zijn, dat je je
zelf toen nog zoo weinig kende, je was zoo jong nog, zoo'n kind’.
Marianne veegde de koude hand langs haar voorhoofd, om de ontroering, die
daar klopte, stiller te krijgen, en eindelijk te kunnen spreken, maar haar keel voelde
gezwollen en pijnlijk.
‘Toen ik je, dien eersten keer, vroeg, was 't zoo anders. Ik had het toen nog niet
moeten doen misschien. Marianne, in dat jaar heb ik zooveel aan je gedacht’.
‘Ja, ja, ik weet het’, prevelde ze.
‘Weet je nog, hoe ik altijd achter je aanliep, al heel vroeger toen we samen
speelden. Ik had toen al het gevoel dat we bij elkaar hoorden, en zelfs toen je
verleden zomer....’ Zijn stem werd even zwak, als aarzelde hij de oude pijn weer
over hen beiden te brengen, ‘toen heb ik toch nooit kunnen gelooven, dat ik je voor
altijd missen zou. En de laatste tijd heeft me zooveel hoop gegeven. Marianne, zeg’.
In het hoofd van het meisje klopte het pijnlijk. Laat ik het toch zeggen, dacht ze,
ik kan het niet meer aanhooren, laat ik toch praten.
En het zware geluid van Frederiks woorden herklonk eentonig: ‘Als je nog hang
bent, niet besluiten kunt,.... Ik kan wachten, Marianne....’
‘O, laat me toch’, riep ze, ‘wees toch niet zoo lief voor me. Ik weet dat ik je hoop
gegeven heb soms, maar ik was zoo ellendig en alleen’.
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‘Ja, ja, ik weet het immers wel. Kind, denk je dat ik niet begrijp hoe treurig je leven
soms was?’
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‘Nee, want dat is het juist, je weet het niet, je weet niet alles. Ik wou het je zeggen,
en ik kòn het niet, ik durfde niet. Toen ik verleden jaar, niet.... toen ik niet wou, was
het omdat er een ander....’
‘Marianne’, riep Frederik smartelijk.
De hand van het meisje gebaarde alsof ze iets van zich weg wilde weren.
‘Laat 't me nou zeggen, 't is immers veel beter dat je het weet. Ik was zoo gelukkig
toen, God, ik was zoo gelukkig en zelfs jou verdriet heeft me toen geen pijn gedaan.
Ik geloof, dat ik er den volgenden dag al niet meer aan dacht. Maar later, toen ik
zoo ellendig werd, en zoo alleen, moest ik er dikwijls aan denken. En ik heb je toen
willen schrijven, je terugroepen. Maar dat was alleen om hem. Ik weet dat het gemeen
was’, haar stem haperde, ‘maar ik heb zooveel verdriet gehad’. Haar oogen, die
niet durfden kijken naar 't gezicht van Frederik, staarden voor zich heen in den
grijzen schemer. En nog, naast dezen man, dien zij gekwetst had, en die haar nooit
anders dan 't allerzachtste van zich zelven had gegeven, knaagde in haar hart de
oude honger om dien andere.
Ook Frederik sprak niet; zijn hoofd was wat voorover gezonken op de donkere
borst, zijn groote handen hingen slap tusschen zijn knieën af, en zijn oogen, die
hem branderig staken, hield hij neergeslagen.
Maar als Marianne, naast hem, zich bewoog, als haar hand, aarzelend, naar hem
te tasten scheen, rechtte hij zich moeilijk. ‘'t Is goed dat je me dit gezegd hebt, kind,
het wordt nu alles zoo anders’.
‘Kun je 't mc vergeven’, fluisterde het meisje met bevenden mond. Het schroeide
in zijn borst van verlangen naar dat roode mondje, zoo weerloos nu en ontwapend.
Hij schoof iets van haar weg, en wachtte om kalm te kunnen zeggen: ‘Natuurlijk,
tob daar niet over. Alleen, misschien wit je er liever niet over spreken, maar wie
was....?’
Zijn voet woelde in de mulle aarde en hij keek er aandachtig op neer.
‘Ik denk niet dat je hem kent’, zei Marianne in weerzin, ‘hij logeerde verleden
zomer bij den dokter’. Haar lippen vermeden den naam.
Even bezon Frederik zich. ‘Verkoren toch niet’, riep hij dan, en 't was of er nu pas
in zijn ziel een opstand losbrak, ‘Marianne, God, hoe is het mogelijk!’
‘Is dat zoo wonderlijk?’ vroeg ze in onbewuste wreedheid.
Hij bukte naar een blad op den grond en nam het in zijn vingers; hij speelde er
mee, liet 't steeltje draaien, rolde het op en ontvouwde het weer, Neen, dan was het
begrijpelijk, dat hij haar niet winnen kon! Dat bloedelooze gezicht, dat slappe lichaam
had zij dus lief gehad, had zij nog lief misschien. Dat overbekende type van man,
die zich vroeg heeft uitgeleefd, en wien nog slechts een ontzenuwend pessimisme
rest. O, hij begreep het nu wel, juist in dat hooge van zijn onverschilligheid had hij
Marianne's trots gevangen, en naar dien man, moe van liefde en leven, hunkerde
te heviger haar ongerept begeeren. Wat was, bij dat gevoel vergeleken, voor haar
zijn jarenlange liefde, die zoo geduldig had gewacht, zijn zuiver verleden, dat hij
haar eerlijk bieden kon?
‘Laten we gaan’, zei hij en zag dwaas neer op het blad, dat zijn vingers nog altijd
hielden.
‘'t Is goed’, zei Marianne en stond op.
Onder de welving der stille, hooge boomen gingen ze, zonder spreken, tot
Marianne terugdeinsde voor de lichtplek van de serre, die zij door de struiken
herkende.
‘Ik ga hier maar weg’, zei ze gejaagd en zocht het laantje, waar het hekje zijn
moest, dat den tuin van den landweg scheidde. Zoo zou ze ongemerkt weg kunnen
komen, het leek haar te pijnlijk zijn moeder nu in 't goede gezicht te moeten zien.
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Frederik verbette zich niet, hij ging haar voor en onwillekeurig dempten ze hun
stappen wat. Toen ze bij 't kleine hok kwamen, bleef Marianne staan en reikte haar
hand naar de klink.
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‘Nu kan ik wel alleen’, zei ze.
‘Zooals je wilt’.
Een oogenblik nog bleven ze zoo, tot Marianne weifelde:
‘Dag Frederik’.
‘Dag Marianne’.
Zij keek schuw naar hem op, bang de verandering van dit gezicht te zien, maar
ze vond er enkel de oude zachtheid. En triest zonk het besef in haar neer, dat iets
goeds, iets oneindig liefs nu een einde vinden moest. Haar voeten aarzelden....
En Frederik, die op haar heengaan stond te wachten, als het laatste wat hem nog
van dezen avond bleef, voelde die weifeling.
Dan gaf Marianne hem haar hand, en haar lippen bewogen, om iets te zeggen,
te vragen nog.
‘Wacht nog even’, zei Frederik, gretig haar vingers houdend, ‘ik kan je zoo niet
laten gaan. Zeg me eerst of je dan niet een heel, heel klein beetje van me houdt,
als vriend, Marianne. Nee, nee, ik zal niet meer vragen, ik weet het nu wel. Maar
beloof me, nee, ik laat je niet gaan nog, beloof me eerst, als je misschien ook een
beetje van mij zou gaan houden.... Laat je trots dan geen hinderpaal wezen. Ik zou
zoo blij zijn, Marian’.
Zijn hoofd had hij even in een zwakte van verlangen over haar schouder gebogen,
en plotseling zoende ze hem, heel vaag en schuchter. En nog voor hij de verrukking
van dit onverwachte goed begrepen had, was zij, 't hekje openstootend, van hem
weggegaan en achter de boomen verdwenen.
Het was een enkele kus, koel en verlangloos, en toen zijn handen naar zijn
gloeiende wang tastten, voelde hij die vochtig van haar tranen....

X.
De Augustuswarmte was dien dag broeiend en zwaar geweest, de lucht egaal
hardblauw al van den vroegen morgen af en de zon teisterde met zengenden gloed.
Tegen een uur of vier in den middag bracht de schaduw wat lafenis in de huiskamer,
door de open ramen en warandedeuren zoog de tocht soms een vleugje frischheid
koel naar binnen, en de zware takken van den kastanjeboom voor 't venster, dempte
't licht, dat nog zonnig hel en blinkend was, tot een rustiger, bleeker val.
Marianne en Bert, beiden beneden gekomen toen de vier slagen van de klok het
theeuurtje herinnerden, lagen loom in hun stoelen en vingen aan hun warme wangen
en vochtig voorhoofd de goeddoende koeltestreeling, Marianne, langzaam wippend
in haar schommelstoel, waaide zich met haar zakdoek en zei: ‘Hè 't is hier beter
dan boven’.
Bert, bleek en betrokken, sufte wat over een studieboek, dat hij op zijn knieën
opengeslagen had.
Maar aan de tafel was Martha ijverig bezig; haar hoofd boog diep voorover en
haar handen hadden drukke beweginkjes langs 't laken dat zij zoomde in driftige
vaart. Een stapel verstelgoed, wit en gekleurd, puilde uit de mand, die zij voor zich
op de tafel had gezet. Haar gezicht was vlekkig van een paarsigen warmtegloed en
op haar voorhoofd, dat wat glom, plakten enkele lokjes uit de hooge kuifbolling
losgeraakt.
‘Marianne, toe schenk jij nou eens thee’, zei ze en zelfs haar stem had een klank
van actie; dan trok ze een speld uit het laken en nam die in de klemming van haar
lippen.
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‘Ja, dat's goed’, zei Marianne, opstaand en zich even lui rekkend, en als trof haar
nu pas de slordige wanorde op de tafel, de verhitte haast, waarin haar moeder zich
over 't naaiwerk boog: ‘Hoe heeft u de moed’, zei ze, ‘in die warmte’ en bukte naar
een grijze sok, die uit de mand op 't vloerkleed was gevallen.
‘Goddank, dat ik tenminste mijn werk heb’; ze nam de speld weer tusschen de
lippen weg.
Marianne trad voor de theetafel, waar haar handen bezig gingen in licht gerucht
van porceleingetinkel.
‘Ja, werken is zalig, zeggen ze immers’, gaf ze toe. Haar moeder mompelde wat,
en
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Marianne, keek, haar hoofd omwendend, naar Bert die, in blijkbare overpeinzing, 't
profiel van Martha beschouwde. De twee voelden een onbestemde beteekenis in
den ongewonen ijver op dezen luimakenden zomerdag. Ook van morgen had mama
in hoorbare voortvarendheid, onophoudelijk achter Jans aangejacht en tot in den
middag was ze inde keuken en kamers bezig gebleven. Wat dat nu weer beduidde,
dacht Marianne, de eerste kopjes rondgevend, en zij bezon zich even scherp. Maar
nee, er was de laatste dagen toch nïets bijzonders gebeurd, de zelfde vijandelijke
stemming, van weken nu al, broeide nog steeds onopgelucht, maar het was niet
aan Mama te merken of zij na die eene scène nog op de kwestie teruggekomen
was.
Een enkelen keer alleen had Marianne gehoord, dat zij de paar avonden, waarop
papa geregeld wat later van de sociëteit kwam, tot zijn thuiskomst was opgebleven;
maar daar waren toen geen woorden op gevolgd.
‘Marianne, hè, ik ook thee’, zei Jaap, toen zijn zuster, een kopje voor hem al in
de hand, een oogenblik stil stond in gedachten.
‘Ja, geduld hier is 't al’. De kleine jongen nam 't kopje gulzig in zijn vingers en zijn
droge lippen sloten zich om den rand, begeerig naar 't bleeke mengsel van veel
melk en weinig thee. Marianne streek hem bemoedigend over zijn haar, want zijn
wipneus zag nog rood van 't huilen; hij was dien morgen pas heel laat uit school
gekomen en papa had, onder de koffie, zonder bepaald tot iemand zich te richten,
koel bevolen dat Jaap zijn vrijen Woensdagmiddag maar eens gebruiken moest om
zijn achterstallig strafwerk keurig-netjes in te halen. En hij zat nu als een gevangene,
onder 't aandachtig cipierschap van zijn moeder, kleintjes ineengedoken, zijn witte
schriftbladen vol te cijferen. Zijn duim en wijsvinger waren aan de toppen moorzwart.
‘Ma’, zei Jaap, toen hij zijn kopje leeggezwolgen had, ‘als 't af is, mag ik dan nog
even gaan spelen’.
‘Geen sprake van. Dan begin je maar aan een thema’.
‘Maar, maar’. Jaap hakkelde in den ijver om zijn zaak te bepleiten, ‘Mijnheer heeft
niet meer opgegeven, Ma, ik hoef niet....’
‘Jij maakt nog een thema’. Zij gaf elk woord, in licht gewekte, nerveuze drift, een
krachtige klem, en Jaap, schuin kijkend naar dat ongewoon strenge gezicht van
Mama, en die handen, zoo druk van gebaar, vond 't raadzaam maar geen verder
gevaar te loopen. Hij bonkte zijn elleboog op de tafel, een vuist tegen zijn wang
duwend, en zijn lippen prevelden een niet verstaanbaar gemopper waaruit hij soms,
met een blik van wrok en hevige verongelijking, naar 't neergebogen gezicht van
Martha keek. Telkens als haar arm in 't uittrekken van den draad een beetje ver zijn
kant opkwam, dook zijn kaal bolletje wat op zij, met zoo'n rappe gewondheid in dit
ontwijken, dat Bert en Marianne, die 't stil zaten aan te kijken, hun hoofden afwendden
om een lach in hun lippen weg te bijten.
Buiten klonk telkens het schelle stemmetje van Alette in blijde uitroepen en korte
lachjes.
‘Letteke’, riep Marianne, ‘kom je kroes melk even drinken,’ en als ze nog eens
riep ‘Aletje’, kwam 't kind op een holletje aanloopen, met 't eene armpje de steile
haarlokjes uit het gezicht strijkend, zooals ze dat wel door de meid of werkster had
zien doen. Haar blauw-geruit werkschortje had donkere plekken van 't watermorschen
en op de witte klompjes liep ze moeilijk en onzeker. Haar eene hand hield een klein
bezempje. ‘Ik kan nu niet komen’, zei ze tegen Marianne, de oogen wijd openend
van gewichtigheid, ‘ik heb het zóó druk’. Dan kwam haar spichtig snuitje onder 't
raam door buigen. ‘Ma’, riep ze, ‘kijk eens’ en ze hief den bezem.
Martha keek van haar werk op in een verzachten blik van genegenheid. ‘Zoo
liefje, help jij Jans zoo goed, maar eerst je melk drinken, poes’.
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‘O nee, nee’, schudde 't blonde hoofdje, ‘ik heb geen tijd hoor. De heek stoep moet
nog, 't was zóó vuil’. En 't bezempje weer onder den arm genomen, hobbelde ze
weg op haar klompjes, die klip klap over de kiezels gingen.
‘Nee, hè Jans’, klonk het wat verder, ‘ik kan nou niet weg, we hebben nog zooveel
te doen’.
‘Nou, dat zeg ik ook’, praatte de meid terug, boven het schrobbend geschraap
van haar bezemstreken, ‘praten en breien dat gaat niet’.
‘'k Help je goed, hè Jans’, vleide het lichte stemmetje.
‘En of! ik zou niet wete hoe ik anders klaar had motte komme’.
‘Ja, hè’, zei 't kind in blijden lach.
't Oppakken van een emmer rinkelde, de val van neerplassend water spoelde
tegen de steenen en de klompen klepperden. Al deze geluiden leefden afzonderlijk
in de ijle zomerstilte.
Bert liet 't boek, dat hij in dwingende aandacht, tot dicht onder zijn oogen hield
geheven, langzaam neerzakken, toen hij de volle stem van Jans hoorde, die een
jolig liedje inzette. Hij keek den tuin in, naar 't gladde grasperk, waarover de
minderende zonneschijn een goudachtig waas welfde. Het vroolijk liedje klonk zoo
lustig, dat een vage lach, half onwillig, zijn gezicht langs trok. Zong die meid dan
altijd? Je had je oogen nog niet open 's morgens of je hoorde haar neurieën,
gedempt, om de menschen die nog sliepen. 's Middags schetterde het vrij-uit, 't
drong tot je kamer door, dat je er soms niet van werken kon en 's avonds, als ze op
't keukenplaatsje zat, aan de warmte binnenshuis ontvlucht, dan kon 't zoo droomerig
en slepend klinken, dat je, luisterend, je oogen er van dicht moest doen. Maar
hinderlijk was het tòch, dat gegalm altijd, hij begreep niet dat er nooit eens iets van
werd gezegd. Hoor nou weer, hoor nou toch! ‘Weg met de gele kwasten’, wat was
dat nu weer voor een mooi lied, 't zou wel wat fijns zijn! Maar zijn oogen lachten stil
voor zich heen en een vleugje joligheid joeg een frissche bries door zijn kop, doffig
eerst van warmte en soezig studeeren. Hij schoof zijn stoel wat dichter naar 't raam
en dompelde zijn hoofd in 't glanzend buitenlicht. Over den grond wipten de vlugge
vogeltjes, fijntjes-kwetterend en naar elkaar pikkend met spitse snaveltjes. Een
menigte mugjes wemelden in zwevende deining, en boven 't groen van 't gazon was
't licht van rozen en vlinders. Wat een dag toch, wat een goddelijke dag, en je zat
maar stil te suffen en te wroeten in je tobberige gedachtetjes. Je sleurde maar voort,
van 't eene uur in 't andere, je sliep, je stond op. Nou ja, je had je werk, maar dat
ging ook niet hard den laatsten tijd, je hoofd stond er hier niet naar. Ah, alweer iets
anders.
Want, langgerekt, klonk het nu in slepende deuning: ‘Twee blauwe oogen, hebben
me bedrogen’, en tusschen de jonge, sterke stem van de meid, kwam ook telkens
het schrale toontje van Alette piepen.
‘Hoor dat kind’, zei Marianne, die, 't hoofd achterover geleund, droomerig tegen
't blauw van de lucht aankeek.....
Jaaps pen kraste over het papier en Martha had een paar keeren, geïrriteerd,
opgezien; 't minste schrijnende of knarsende geluid kon haar een huivering over
den rug brengen. Ze had dat telkens deze laatste weken, ze moest zich beheerschen
om niet driftig uit te vallen bij een onverwachten lach of plotselingen stemklank in
de stilte. Het minste geritsel deed haar beverig schrikken en als Aletje, zoo 's avonds
in 't schemeruurtje, lief bij haar zitten kwam of op haar schoot kroop, dan kon ze
wel uitbarsten in huilen.
Haar vingers wriemelden zenuwachtig aan den witten draad, die eindelijk afknapte
in een nijdigen ruk.
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‘God, zit dan toch eens stil’, viel ze uit, toen Jaap, draaiend op zijn stoel, de poot
over 't kleed deed schuren. De jongen trok een scheeven mond en mompelde wat.
Martha
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legde de hand tegen haar voorhoofd aan, en in dit oogenblik van rusten, voelde ze
de pijnlijke moeheid tusschen haar schouderbladen van 't langgebukt zitten. Maar
dat gaf niet, dacht ze, alweer naar 't laken grijpend, er was haar vandaag heel wat
uit de handen gekomen! O, dat wou ze nou zoo vol houden, van den morgen tot
den avond werken, zooals ze dat vroeger bij haar thuis had gezien. Haàr zou geen
verwijt gemaakt kunnen worden; ze was wel gek geweest, dat ze ooit naar hem
geluisterd had, en den tijd in niets doen liet verbeuzelen. Hij met zijn aanhoudend
zeuren, om weer een linnen-meisje te nemen! Ja, ze zou hem! - nou de kleintjes al
grooter werden, zeker nog eens zoo'n spook in je huis halen. Nog liever deed ze
ook de andre weg, en wou ze zelf al het werk doen. Dan had ze tenminste de dagen
gevuld. Wat kon 't haar schelen of ze er dan verhit en slordig bijliep, met een heet
hoofd waar hij zich zoo aan ergerde. Voor hem zeker! - haar mondhoeken trokken
smalend neer. Dan was ze maar geen dame, best, ook al goed! Hem was het toch
niet naar den zin te maken, maar op haar zou die geen vat meer krijgen! En of hij
nou nog weken, ja, al was 't maanden, met dat starre gezicht liep, zij zou nou eens
niet het eerste beginnen. Nooit, nooit, nooit! Ze zou dat sarrende lachje geen recht
meer geven, waarmee hij zoo hatelijk zeggen kon ‘Weer vrede sluiten. Voor hoe
lang’? O, dat ze nog niet eens een moord aan dien man beging. Dat koude gezicht
dat altijd maar even kalm bleef! Was het niet om je bloed aan 't koken te krijgen, als
je dan dacht dat zoo een je nog verwijten durfde maken. O, dat steenharde in zijn
stem toen hij zei: ‘Pas jij liever op je kinderen, een half jaartje wil ik het nog aanzien,
gaat het dan niet beter, dan stuur ik Jaap onverbiddelijk naar kostschool.’ Alsof zij
het helpen kon dat die jongen vol streken zat. Maar haar uiterste best zou ze doen,
om hem die wraak niet te gunnen. Ja, ze begreep het wel, het moest nog leeger
worden, haar leven, nog meer afgetakeld. De kinderen het huis uit, dat hij vrij spel
had, hè?
De klok op den schoorsteen sloeg.
‘Hoe laat is dat’, zei Marianne, opkijkend, ‘heerejee, alweer vijf uur....’
Martha verschoof onrustig op haar stoel, haar warm-vochtige vingers konden het
werk niet meer houden, het ontzonk haar handen en plooide neer in haar schoot.
Haar hart begon te bonzen in 't versnelde ongeregeld kloppen en een hevige
bloeddrang naar de hersens deed haar even, wee, de oogen sluiten. Zoo laat al,
zoo dadelijk kwam hij, hoe zou 't gaan als hij 't al wist, als hij haar gesproken had.
Maar nu al? Och, waarom niet, wat wist zij er van wat er daar op zijn kantoor werd
uitgespookt? Stond ze niet heelemaal buiten zijn leven? O, maar bij 't eerste woord
dat ie haar durfde verwijten, zou ze er alles, alles uitgooien. Dan zou ze 't hem
toeschreeuwen, dat het heele dorp er over sprak, dat Bert, dat zelfs Marianne 't
wist.... Haar vingers werden koud tegen haar voorhoofd aan. En als hij dan nog
durfde ontkennen, dan zou ze zeggen, dan zou ze zeggen.... Maar de wildheid harer
gedachten verzwakte, zij hief 't gezicht van de verkilde handen weg. Als ze bij hem
is geweest en 't hem verteld heeft.... en samen om me gelachen hebben....! Haar
verbeelding raakte deze mogelijkheid zoo reëel, dat een ondragelijke schaamte
haar kwelde.. Maar van middag toen heb ik toch, toen heb ik getriomfeerd, dacht
ze in verweer. O, dat wijf, dat schepsel, dat nog hier durfde komen! Dat ik haar niet
met eigen handen mijn deur uit heb gegooid. En dat wezen heb ik vroeger ontvangen,
heb ik in mijn huis ontvangen, daar heb ik thee voor geschonken, daar ben ik lief
voor geweest. Dat zelfde mensch, dat me toen al verried, dat heb ik nog verdedigd
tegen hem, ik nog verdedigd tegen hem! En hij die zoo koel over haar sprak, die
lachte om haar snibbigheid, die haar al oud vond, en niet mooi. O, dat ze 't niet
begrepen had, dat ze zich blind keek waar niets was God, God, wat was de wereld
slecht! In haar keel kreunde
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't even en Jaap, die 't hoorde, keek er nieuwsgierig van op. Ook Marianne en Bert
keerden hun gezichten toe, in een vragende verwondering. Martha bukte zich en
haar vingers grabbelden op 't vloerkleed naar een speld, die er niet was.
In den tuin werd het stil nu, de stemmen van de meid en het kind klonken verder af.
Ze zijn in de keuken, dacht Bert, en dan zich betrappend op het gespannen luisteren,
waarmee hij nog iets van haar lach en lied bereiken wou, rukte hij nijdig zijn stoel
wat dieper de kamer in. Hij leek wel gek, wat ging hem die meid en haar zingen
aan. Hij nam 't weggelegde boek weer op en begon een zin te lezen, maar aan het
eind gekomen, was hij de beginwoorden kwijt, dan herlas hij het weer, nam een
nieuwen zin, herhaalde ook die, tot het alles in één vaagheid verijlde.
‘Daar is Pa al’, zei Marianne tegenover hem, toen het omdraaien van een sleutel
in 't voordeurslot zijn thuiskomst meldde.
Martha, onwillekeurig, richtte zich iets hooger, of al haar moed zich schrap zette
en schoon zij zich zelve tot een ijskoude onverschilligheid dwong, werd zij ongedurig
van een verlangende, en ook bange nieuwsgierigheid naar de uitdrukking van zijn
gezicht. Dadelijk zou ze 't kunnen zien, zou ze weten of hij 't al hoorde....
Achter haar ging de deur open, ze voelde hem langs zich gaan. ‘Dag Pa’, zeiden
Bert en Marianne, en ook Japie prevelde ‘Pa’ zonder van zijn krabbelen op te kijken.
‘Goeiemiddag’, klonk het vroolijk terug. Zijn vlugge blik merkte onmiddellijk de
tafel, gedeeltelijk door de mand verstelgoed bedekt, gleed dan vluchtig langs Martha's
handen, die zich weerden en repten. Een glimlachje trok lijntjes om zijn mond. Aha,
was 't in dien tijd.
‘Wel, Marianne, geen nieuws kind?’ zijn eerste woord zocht altijd haar, en in deze
dagen van doodsch, halsstarrig zwijgen tusschen hem en Martha, trachtte hij te
meer den ouden, luchtigen toon met Marianne terug te vinden. Maar het meisje
voelde pijnlijk het opgeschroefde van haar eigen antwoorden, en meestal ontweek
ze hem schuw.
‘Jaap, geef je ouwe vader eens een aschbakje’, hij wou den jongen spelend in
den kraag pakken, toen 't hem plots te binnen viel, dat er om dat ventje zooveel te
doen was geweest, den laatsten tijd. O, drommels ja, hij moest paedagogisch blijven,
en consequent. Hij trok een gezicht of iets bitters in den mond hem walgde, en nam
't bakje, dat de jongen, opgeleefd onder die onverwachte vroolijkheid, hem haastig
brengen kwam. Hoogland kreeg een tinteling in de oogen, toen hij den kleine baas,
zwaar-zuchtend op zijn stoel terugzakken zag, en als de zwarte inkt-vingers alweer
de pen namen, zei hij: ‘Nou zou ik maar eens ophouden, hè. Ga voor 't eten nog
maar even in de tuin’. Pats, de inktpot dicht, 't schrift toegeflapt, de pen over het
tafelkleed gerold, en holderdebolder Jaap de warande uit en weg in den tuin.
Jammer dat die strop het wat bont maakte, hij mocht dat blije, dat dartele zoo
graag, maar de laatste noten, die hij over 't ventje kreeg te kraken, waren zelfs hem
wat hard geweest.....
Hij dook genoeglijk in zijn leuningstoel en lengde de beenen gemakkelijk
ver-vooruit. Hè, 't was hier goed met die open ramen en deuren; na de warmte, die
op straat nog broeide, viel 't gedempte licht en de koelte hier over je als een
weldadige douche.
‘Mariannetje, ik smacht naar iets frisch, mijn tong schroeit’.
Het meisje keek verstolen naar haar moeder, weifelde dan en zei: ‘Ja, ik weet
niet..... Is er wat Ma’, De vraag bleef naklinken, want er volgde geen antwoord op.
‘Ma?’ herhaalde Marianne opstaand.
‘Ik bemoei er me niet mee’, klonk het afgemeten.
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‘O’, zei Marianne en haar oogen werden brutaal, ‘nou, dan zal ik wel eens kijken.
Wacht u maar even, pa’.
‘Graag kind’.
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Bert kuchte, 't eenige geluid, waarin hij zijn ergernis lucht gaf; 't was een schrapend,
nijdig kuchje. Bah, wat een leven was dat hier. Ging 't nou al zoo ver dat de gewone,
dagelijksche dingen tot wapen werden gesmeed. O, stommeling, dat ie toch maar
niet stilletjes op zijn kamer was gebleven! Maar zoo erg als deze vacantie was het
toch ook nog nooit geweest. Of trof het je iederen keer weer nieuw en daardoor
feller, omdat de herinnering 't alles had verzacht en vermooid.
‘Ah, merci’. Hoogland strekte de hand naar Marianne, die hem een glas limonade
reikte, ‘jij bent de beste, hoor!’ Maar Marianne, schoon wel even teruglachend naar
hem, ging de kamer uit.
‘Wat een geleerdheid heb jij daar te pakken’, vroeg hij toen aan Bert, en op 't
antwoord, dat die terug gaf, bleven ze een poosje doorpraten. Hoogland opgewekt
en vriendelijk, in den prettigen toon van zijn gewone, gemakkelijke hartelijkheid.
Bert beklemd, omdat hij voortdurend achter zich de zwijgende vrouw voelde, die
zich, in verbeten wrok, over haar naaiwerk boog.
Uit hun gesprek, dat wat sleepte, keken zij beiden gretig op, toen in den tuin en
rakelings langs het raam, een kleine gedaante holde, de armen zwaaiend en het
uitgillend van angstige pret. Want achter haar, zwaarder den grond tredend, één
arm ingreep al vooruit, zette Jans haar na, roepend al maar: ‘wacht, ik zal je krijge’.
't Kind kraaide telkens als haar wapperend rokje bijna werd gevat en in een
schaterlach liet ze zich eindelijk, midden op 't grasperk, door de stevige armen
oppakken en één, twee, drie ging ze de lucht in, haar beentjes slingerend in een
wit geflapper van rokken.
‘Nog eens, nog eens’, riep ze, als haar voetjes weer grond voelden.
‘Nou, vooruit dan, van één, twee, drie. En nou mot ik naar mijn aardappels’.
‘Hè, nou al? Laat me dan nog even paardje rije Jans! Hè toe!’ De kleine armen,
broos in 't gulden schijnsel, dat nog van de zon gebleven was, hieven zich verlangend
omhoog.
‘Alla dan maar, kleine zeurpot, kom dan maar op’. In een zwaai boog de meid
haar sterk lichaam lenig neer en liet het kind op haar rug klauteren.
‘Zit je?’ riep ze naar boven, de schouders wat wrikkend, ‘hou je vast hoor’, de
witte handjes sloten zich onder haar kin, en zich weer tot haar groote, mooie lengte
heffend, riep ze: ‘Hei, daar gaan we’.
Over 't perk kwam ze aangedraafd, opspringend soms als een steigerend,
zondronken veulen, en 't kind riep ‘Hu, paardje, hu’.
Langs 't raam ging 't weer, over den grond daverden de vlugge voeten. ‘Kijk ik
eens, kijk ik eens’, juichte Aletje naar binnen.
En de jonge meid lachte, haar tanden blonken blank in den begeerigen, rooden
mond, haar oogen gloeiden donker naar Bert en ze zong, in 't verder draven: ‘Rije,
rije, rije in een wagentje’. Wat stof dwarrelde op en een enkel steentje gaf, in 't vallen,
een klein geluid.
Bert bracht de hand als een klep voor zijn afgewend gezicht en hij bleef den
leegen tuin in kijken, want heet was hem het bloed naar zijn slapen gedrongen en
hij wist, dat hij, een oogenblik in de zon van dit jong en jolig leven verloren, in de
oogen van de meid gelachen had. Achter in zijn hals voelde hij een warmte prikken
en zijn polsen klopten met onstuimigen slag. Uit zijn verwarring schrok hij op door
de ratelende rinkeling van een bel. Vlak naast hem was Martha opgestaan en haar
hand zwaaide driftig 't koperen belletje. Zij stond daar zoo bedwongen hevig, dat
Bert, bang, een woede-uitbarsting vreesde. Als de meid op 't herhaalde bellen,
aanloopen kwam, en haar gezicht, rozig van stoeien en gekheid, om den deurhoek
boog, beval Martha, en kort en schorrig kwam 't uit haar genepen keel: ‘Dekken,
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oogen en haar mond verzweeg zichtbaar een ‘Nou, 't ken wel wat minder’.
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Martha's adem joeg in hoorbare hijging, ruw greep ze het verstelgoed saam en
stopte het de mand in, een schaar kletterde uit haar handen tegen den grond. Een
uitdrukking van wrevel, van weerzin bijna, werd sterker in Hoogland's oogen, en als
ze, de mand tegen haar borst geklemd, langs hem ging en op hem neerkeek, terwijl
haar lippen strak werden van niet gesproken ruzie-woorden, gleed er een koele lach
over zijn gezicht. Bert, die in de onrust van het laatste oogenblik, doelloos was
opgestaan, hoorde buiten het naderend blaffen van Castor en toen Jans de kamer
binnen kwam, in de buiging van haar arm een stapel borden, ontsnapte hij door de
warandedeuren. Langzaam slenterde hij Leendert tegemoet, die juist den tuin in
kwam en vroolijk goeiendag riep. Zijn blauw pak zat vol heivezels en dennenaalden
priemden nog in zijn rug en mouwen; zijn gezicht was zonverbrand. In de eene hand
droeg hij een plant, door de warmte wat verflenst en slap, waarvan, laag en wit, de
wortels neerhingen.
‘Jezus, binnen loopt 't mis, dat zul je zien’. Berts trieste voorspelling bracht geen
verandering over Leenderts gezicht.
‘Zoo, is 't weer eens herrie’, zei die alleen, ‘Kom Castor, naar je hok’,
Bert ergerde zich aan deze onverstoorbare lauwheid, had die kerel dan nergens
anders gevoel voor dan alleen voor zijn bloemetjes en plantjes? Maar ook een lichte
afgunst stak hem even, toen hij den blonden kop zoo forsch en energiek boven de
krachtige schouders zag. Hoe had hij daar op zijn kamer wel eens tobbend kunnen
denken aan zijn jongeren broer. Hoe overbodig was het gevoel van medelijden,
waarin hij zich bezorgd maakte over zijn geslotenheid, die op vereenzaming dreigde
uit te loopen. Was dit niet een eenzaamheid, die hem eenmaal als een boom in 't
leven zou doen wortelen? Dat in-zich-zelf gekeerde, dat nu nog een ouwelijke
eenzelvigheid scheen, dat wat wrevel wekte, en ook wel lachlust soms, zou,
volkomen uitgegroeid, hem tot een sterke maken, de sterkste waarschijnlijk van hen
allen en dus, misschien, de gelukkigste.
‘Kijk mijn handen eens’, zei Leendert, toen hij Castor in zijn hok had gejaagd, en
hij spreidde zijn vingers, donker van aardvuil en bladergroen. Een geur van
buitenlucht, van zon en zomersche kruiden steeg uit zijn kleeren op.
Toen ze samen op het huis toetraden zag Bert, in een toevalligen blik naar boven,
voor 't open raam van haar kamer Marianne staan. Haar gezicht was wat omhoog
geheven en het droomerige, in zich-zelf verloorne, waarin ze de laatste dagen zoo
stil en zwijgend was, trof hem opnieuw. Het leek of ze voortdurend een uitkomst
zocht, die haar gedachten maar niet vinden konden.
Leendert floot naar boven en 't bleeke hoofdje boog neer.
‘Ik kom’, riep ze en verdween van het raam.
Toen Bert binnenkwam klingelde juist tweemaal het belletje en de kleintjes zeurden
om aan tafel te gaan. Wat later verscheen Marianne en daarna Leendert; het meisje
toetste heimelijk de gezichten van papa en mama, Hoogland ving haar blik en lachte
haar toe met een knipoogje. O, o, wat een rimpels had dat voorhoofdje weer, ze
leek waarlijk wel een oud vrouwtje, zijn mooie Marian. ‘Kind, je ziet me te bleekjes,
ik zal eens op je eten gaan letten, hoor!’
‘Goed, maar 't is nu te warm’, zei Marianne lusteloos.
Martha had de wimpers neergeslagen, in haar gezicht bewoog alleen het
aanhoudend trillen van het eene ooglid. En Alette naast haar, die 't zag, hief haar
armpje omhoog en wou in speelsche aanhaligheid haar vingertje er tegen houden,
maar Martha nam de kleine hand en, in een licht drukje van verstandhouding, duwde
ze haar weer op tafel terug. Het kind zette een lipje en keek bedremmeld op haar
bordje neer.
(Wordt vervolgd.)
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Van het ‘tere begijntje’ (Brugse sproke)
door Ellen Corr.
Dit is oen simpel sprookje van tijden, lang geleden.
Te Brugge, in het vreedzaam-stil begijnhof ‘Ten Wijngaerde’, leefde een heel
jonge zuster, die om haar slanke en reilde ‘broosheid’ en haar kwijnend-bleke
wangenkleur, het ‘tere begijntje’ werd geheten.
Godelieve was alleen op de grote wereld en voelde zich zo schuw en bang
tegenover het gevreesde, onbekende leven, dat ze in die kalme eenzaamheid tussen
een zwerm van meestal reeds bejaarde vrouwen een oord van veiligheid had
gezocht. De dagen ontrolden zich daar, kleurloos-eentonig, treurig en zacht. Uren
en uren over haar spelde-werkkussen gebogen, zonder aan iets te denken en toch
werktuigelik dromend, toverde zij met blanke vingers een ragfijn werk van het dunste
garen.
Wat wipten en huppelden, wat sprongen en vlogen de rammelende boutjes over
het donkerblauw linnen van het kussen! Hoe wondervlug werden de koperen spelden
beurt om beurt uitgetrokken en herprikt! En toch, hoe traagzaam vorderde het werk!
Want het moest een kunstwerk worden - een sluier voor een rijke bruid. Wazig en
licht zou hij het hoofdje sieren van de blonde Goedele, de schone dochter van Raas
van Varsenaere, een rijk patriciër, beleeder van de gemeente in de troebele tijden,
toen de verbolgen Bruggelingen den grave en hertoge Keizer Maximiliaan tot
meerdere veiligheid van hun privilegiën vier weken achter slot en grendel van het
Kranenburg hadden gestoken.
Als een kleine vesting in groene wallen verrees, met torens en walbrug, vlak over
‘Ten Wijngaerde’ zijn heerlik steen, waarvoor Meester Domien de Waegemaeker
van Antwerpen de plannen had getekend.
Elke dag, heel in het vroege, ging Godelieve ter kerke naar ‘Onze Vrouwen’. Over
haar dalende schouders droeg ze een zwartlaken mantel met brede kap.
In haar smal bleek gezichtje glommen, onder sombere brouwen, twee grote
paarsblauwe, dwepende ogen en weemoedig waren haar lippen geplooid.
Voor de tere broosheid van haar tenger-zwakke handen scheen het grote, met
dubbel zilverslot versierde gebedenboek een bijna te zware last.
In het rechte zijschip van de kerk knielde Godelieve altijd op dezelfde plaats, vóór
het beeld van de Heilige Maagd die, het hoofd versierd met een drievoudige gouden
tiara, als een Byzantijnse ikone straalde van gemmen en edelgesteenten, terwijl
een popperig-klein Jezuskindje, zelf zwaar gekroond, geschepterd en gewereldbold,
uit de stijve plooien van de brokaten vorstinnemantel te voorschijn schitterde.
Grote boeketten van rozen en lelies verwelkten op de treden van het altaar, waar,
op zware zilveren kandelaren, talrijke gele waskaarsen knetterend wegsmolten.
Vroom en ingetogen biddend, de ziel vol mystiek begeren, hoorde Godelieve de
mis, en eerst lang nadat de priester het altaar had verlaten, ontwaakte ze uit haar
godvruchtige extaze en verliet op haar beurt de kerk. Met enigsins versnelde passen
liep ze door de lange Katelijnestraat tot het pleintje vóór het begijnhofbrugske, waar
ze niet over ging, en spanceerde dan met welbehagen ‘e letje verre’ het Minnewater
langs, onder de hoge wegebomen, die botten en tierden in lentevreugd.
Fluweel-zachte katjes, fijn-grijs-groene katjes regenden van de takken;
kastanje-twijgen ontzwachtelden hun blâren, die als kleine verfomfaaide groene
handjes slapjes aan de steeltjes wiegden.
Vóór het steen van Raas van Varsenaere, links en rechts van de blauw en zwart
ge-
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verfde ophaalbrug, spiegelden twee reusachtig-grote seringenstruiken hun helder
groene en purpere trossen in het met gele en witte leliën bezaaide water, terwijl de
pas ontloken bloemen hun bedwelmend aroma verspreidden.
Geuren van vochtige, vruchtbare aarde, klievend en splijtend, om te laten
ontspruiten duizenden gewassen; geuren van heel jong gras en donkere viooltjes,
van appel- en perelaren in bloei, bezwangerden de pure voorjaarslucht.
En Godelieve zette zich op een brede stenen bank en keek met grote wonderogen
naar al het schone rondom haar.
Rakend even met puntig-uitgespreide veren het water, streken zwaluwen in
zwierige bocht over het rimpelloze vlak, terwijl grote zwanen in dolle vaart, wildkrijtend
en met luidklappende wieken, elkaar achtervolgden.
Boven het hoofd van het tere begijntje tjilpten en tjoekten, kwetterden en kweelden
ontelbare vogels, om de gaaikens te lokken. Ook het bleke bloed van Godelieve
versnelde zijn lome loop en draafde bruisend naar haar tere polsen en
blauwdooraderde slapen, maar vooral naar het feller kloppend hart, waarop, ze met
zachte drukking haar beide handen lei, als wou ze het beletten zo onstuimig te
slaan.
't Was of een zonnestraal haar door de aderen streelde, haar innigste wezen
koesterend met zachte tinteling. Een schuchter blosje kleurde haar doorschijnende
huid, en in elk van haar ogen fonkelde een vochtig sterreken; onbewust opende ze
haar kleinsmal mondje, als wachtte ze op de zoete kus van onzichtbare lippen....
Opeens, over wal en water, trilde in kristalhelder klankgeperel een zacht gefloten
vogellied.
‘O die zoete nachtegale!’ fluisterde het tere begijntje.... Maar, zich bedenkend: ‘'t
En doet, de nachtigale zwigt bi klaren dage!’ Weer luisterde ze aandachtig, want
het fluitend kwelen hernam.... Eerst zoetjes, half gesmoord, in langgerekte, gedempte
trillers, die aldoor luider werden tot ze eindelik, volgroeid en rijp, machtig openbarstten
ver, ver door het stille oord.... Dan weer een smelten, een verzwinden van de toon
tot onhoorbaarwordens toe, om on-middellik daarna weer op te klateren, heel hoog,
als de speersende middenstraal van een fontein, en geen amerij later neer te
druppelen in korte, klare waterklankjes, die ten slotte kwijnend wegsuisden in
week-weemoedig zuchtgezang.
Eerst dan ging Godelieve verder haar korte weg naar haar stil tehuis, waar ze de
ganse dag, in het blonde licht van de lentezon, naast haar open deurke aan de sluier
wrocht. Maar meer dan eens bleven haar vlugge vingers stil, en bij lange pozen
sloot ze haar ogen, als om beter te kunnen luisteren naar het in haar geheugen
noch naklinkend getjoek en getuit van het des morgens gehoorde vogellied.
Als het avond werd en klokken bamden voor het lof en nevelschemering een
grijspaarse wade over het dromerig landschap spon, begaf Godelieve zich weer ter
kerke, traagjes glijend langs de brede bomenrij.
Eens in het somber kerkgebouw, neigde ze vóór het hoog-altaar, waar ze even
knielde, en ging toen met geruchtloze schreden naar haar gewone plaats, waar nu
in het licht van vele kaarsen het Mariabeeld praalde.
Op de empore, achter in de kerk, brak een storm van orgeltonen los, vullend de
hoge gewelven met dreunende melodie.
Verheven en puur, jubelde, God ter ere, een kristalklare kinderstem, waarna weer
het orgel zijn daverend-donderend spel hernam.
Zilvertonig belgebingel en geprevel van biddende lippen ruisten door het ruim,
terwijl walmen en geuren van brandende wierook blauwgrijs en traagzaam ten hoge
stegen.
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Huiswaarts kerend, en als gejaagd door een kinderlike angst voor al het
geheimzinnige van het duister, liep Godelieve, met haastige en haastiger schreden,
door de
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schaars verlichte straat, vertraagde even bij het naderen van de door
lantaarnlicht-beschenen begijnhofbrug en -poorte en draafde dan weer harder, in
één adem, dwars over het plein, onder het hoge ritselend bomengewelf vol
schaduwen en nachtelik zwart haar huisje toe.
Enkele sterren stonden aan de donkerindigokim als knippende blinkende oogskens,
alles beglurend.
En in het stil effen Minnewater spiegelde de maansikkel geel en smal haar
tweepuntig scherp profiel.
Nachtegalen floten in bomen en struiken, maar de wonderzanger, welke Godelieve
zo had in verrukking gebracht, zweeg nu stille.
***
Maar als de dag daarna ze van de vroegmis keerde, vernam ze opnieuw het zoet
gezang, en noch liefliker dan gisteren scheen het haar toe. Zij luisterde in vervoering,
met gesloten ogen....
Reeds lang had de echo de laatste klanken van het wonderlik lied flauwtjes
herhaald, als het tere begijntje daar noch onbeweeglijk toefde, dromend en luisterend,
met gevouwen handen.
***
Als een fris vizioen van tere tonen en geuren, van ontluikende bloemen en
helder-groen loof, van mystieke verering voor de Maagd Maria en tevens van zoete
betovering door het wonderlied, dat nu elke morgen haar de oren streelde, zo vlood
voor Godelieve de Meimaand voorbij. En heldere zomerdagen, dagen vol warmer
zonnegloed, huppelden elkaar vrij-snel achterna.... Zwoele wind uit het Zuiden, heter
dan de lucht, streek over het goud-geel rijpend koren, buigend de aren naar zijn wil
en gril en ruiste ook langs de haverakkers, waarvan hij de volle bellen deed ritselen
en reuzelen met fluisterend gefrazel. Ontelbare rozen, volop ontloken, prijkten in
glorie van geur en kleur.
Vlinders met fluwelen vlerken, waarop kringetjes en stipjes van het fijnste stof,
fladderden geurendronken en zwenkend door het warme ruim. Hommels en bijen
gonsden voldaan en van honig zwaar terug naar hun raten. 't Was volop Zomer in
Vlaanderenland!
En elke morgen na de metten zong de onzichtbare vogel zijn geheimzinnig lied,
en elke morgen aanhoorde Godelieve verrukt en vervoerd het tovergekweel.
***
Tijdens de lange zomerdagen had Godelieve duchtig aan de sluier gewrocht, die
nu, bijna geheel voltooid, een wonderwerk van fijnheid was.
Kleine rooskens met loverdunne blaadjes vormden een luchtige krans rond sierlik
gegroepeerde pioenen en papavers; anjelieren en leliën schenen achteloos
neergestrooid midden op de rag-fijne grond van de sluier.
Het wapen van de van Varsenaeren, waarin een uil en een haan elkaar vijandig
bekijken, vulde een van de hoeken; in de andere las men hun trotse spreuke:
‘Ic en bucke als voer Got!’
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In een derde waren de namen van Goedele en haar verloofde, Goswin Bladelijn,
kunstig door elkaar geweven, doch de laatste amper begonnen hoek zat nog vol
spelden op het kussen vast.
In kakelende groepjes van vier of vijf kwamen de begijntjes naar Godelieves woon,
om van nabij het kunststuk te zien.
‘Jezus Maria! Hoe fijn zijn die rooskens! Proficiat, Godelieve!’ meende hartelik-gul
de oude gemoedelike Katelijne, die zelf een zeer geprezen ‘speldewerkerse’ was,
terwijl de paddikke en papperige Gertrudis met een suikerig stemmetje lijze
profeteerde, ‘dat het voor de Kerke zou moeten dienste doen en al vele te schone
was, om aan het wereldse te worden besteed!’
Waarop de draaddunne Petronella met haar spitse neus, waaruit zwarte
stoppelharen
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dreigden, en met haar alom gevreesde tonge goedkeurend knikte en op haar beurt
met nijdig gezicht beweerde, ‘dat allenig een vrouwe, die in suverheid leeft, sulck
edel stuck sou moghen draghen.’
‘Wal! Koop gi het dan af en schenk het aan de Lieve Vrouwe of.... aan je self!’
kreeg ze spottend ten antwoord van het ‘Patrijsken’, een sproeterig roodharig
begijntje, wier eigenlike naam Beatrijs was, en die bekend stond om haar olik, maar
vaak scherp-snijdend woord.
‘'t Is wis een ware koninginnedrachte’, luidde met plechtige overtuiging het oordeel
van Iffrouwe Cordule, de rijkste bewoonster van de gemeenschap.
Ietwat ongeduldig en wrevelig over al dat gekibbel, onderbrak Godelieve:
‘Jonkver Goedele is voorwaar een koninginne waard en niet ene vrouwe onder
de kappe des hemels is so suver als si, ende ware die scone kanten wijle honderd
maal kosteliker ende sconer, noch en misstonde hi de jonkvrouwe niet, ende terwijl
ik werkte heb ik so vele ghebeden, dat voorzeker Gods segen in het stramien is
gewrocht!’....
Als koelende dropjes vielen die woorden op het heftig aldoor schriller
begijntjesgesnap, dat dadelik en als bij toverslag staakte.
Haastig namen alle afscheid en verlieten de ene na de andere Godelieve. Op het
eenzaam pleintje, onder het hoge geboomte vervoegden ze elkander.
Even somber en snaterend als grote eksters, trippelden de begijntjes met
ras-vlugge pasjes over het wemelend blârentapijt, dat ze met de randen van hun
zwaar-zwarte mantels opwaaiden of kraak-ritselend beroerden.
***
Goedele zou met haar verloofde het begijnhof bezoeken, voornamelik om de sluier
te zien. Door Moeder-Overste, die Meter en Moeie van Goswin was, werd hun een
solemnele ontvangste bereid.
Daags vóór het hoge bezoek heerste ongewone drukte en beweging in de anders
zo muisstille huisjes, waarvan al de bewoonsters thans wedijverden in het
vervaardigen van de ene of de andere speciale lekkernij. Zuster Agathe zou krakend
amandelbrood bakken, als schilletjes dun, zoals zij alleen het kon.
Zuster Dympna klein ronde bitterkoekjes, op spierwitte ongewijde ouwels, die als
symbool van het huwelik het zoete met het bittere paarden.
De oude en dove Brigitte vervaardigde honigwafeltjes, beroemd tot op de grafelike
dis, en juffer Kerstiene, de oudste van ‘Ten Wijngaerde’, kookte kostelike amandelbrij,
ook massepein geheten.
Vóór gloeiende ovens, waar geuren van bakkende deeg en warme boter uit stegen,
hielden, van inspanning opgewonden en rood, de begijntjes de wacht. Enkele
prevelden devoot van tijd tot tijd een gebeken voor het welgelukken van koekjes of
taart.
***
De feestelike dag brak aan - 't was op Sint Lukas.
In de erezaal van het huis van de overste schemerde minzaam en lieflik door
paars-roze ruitjes en met heldere glans de morgenzon.
Kransen van groen, waartussen bloemen gevlochten, sierden de wanden, die
met rijktonig leder waren bedekt.
Twee zware zetels van eikenhout, waarvan rug en armleuning met bloemen waren
behangen, stonden zij aan zij in het midden van de zaal onder een kroon of ‘hoet’,
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vervaardigd uit buigbare spanen en wijmen, waaraan, tussen late rozen, vergulde
eierschalen hingen te wiegelen.
Op een sierlik gebeeldhouwd kerklezenaar prijkte, breed uiteengespreid, de bijna
voltooide kanten sluier. En waarlik, zoals hij daar hing, in een schuins door het
venster vallende balk van najaarszonnelicht, was hij een wonderwerk van vrouwelike
handenvlijt. Met zijn weelde van rag-fijn gebloemte en
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gebladerte, zinnebeelden en spreuken, deed hij denken aan de duizenderlei
motieven, waarmede de meesters snijders van honderd jaren te voren de houten
zolderingen van kapellen en raadhuizen hadden versierd.
Doch door de weergaloze fijnheid en onberispelike volmaaktheid van het weefsel,
herinnerde hij aan de broosheid van de heel tere webbetjes, welke kleine rode
zomer-spinnen tussen de leliestengels weven, en aan het wonderbare filigraan van
afgevallen olmen of popel-blâren, die, de Winter lang, in het wakke gras verdorren
en verteren.
Achter in de zaal stond een orgel, waarop met blanke vingers zuster Aldegondis
voorzichtig-zacht de begeleiding tjokkelde van het lied, dat Duveken, het schoonste
en jongste begijntje, straks voor de verloofden zingen zou.
Nu herhaalde ze een laatste maal:
‘Al binnen die hoghe mueren
Al van Hierusalem....’
***
Toen het schrilklinkend klokje van de Begijnhofkapel elf maal in zijn spits-puntig
‘torreke’ klepte, begaf jonkver-overste zich naar de poorte van ‘Ten Wijngaerde’,
alwaar ze de verloofden wenste welkom te heten. Amper was ze ter plaatse, als
Goedele en Goswin over de brugge stapten.
‘Hoe scone is het werk van God!’ dacht onwillekeurig zuster Lutgardis, als ze haar
neef en zijn bruid naderen zag.
't Was ook een almachtig schone verschijning, die twee kinders van Vlaanderen,
zoals ze daar nevens elkander kwamen, groot en fors, blond en blank, stralend van
jonkheid en liefdegeluk.
Goedele droeg een sierlik gewaad van amarant-kleurig brokaat vol arabesken en
bloemen van gouddraad. In diep-stijve plooien sleepte het haar na. Het keurs van
dezelfde kostelike zijde was bijna geheel bedekt onder gouden en zilveren
borduursels. Een gordel, van edelgesteenten zwaar, snoerde haar middel en daalde
V-vormig, laagzakkend over heup en dij tot aan de linkerknie, waar hij in fronsende
vouwen, met een slot van kleinodiën, het kleed samenkneep en de beugel weerhield.
Langs schouders en rug golfde log en zwaar een wijde mantel van zeemeeuw-grijs
fluweel met brede hermelijnen rand omzoomd. Aan de spitse punt van de heel-hoge
torenvormige huif in zilver-damast, wabberde luchtig en dicht een witte sluier,
waarvan het uiteinde rond Goedeles rechte pols was gerold.
Goswin droeg een fijn-geplooide bleek-malve fluwelen kolder met wijde pofmouwen
en een kort, evenzo in fijne plooien gelegd rokje, dat nauweliks zijn smalle heupen
bedekte. Dijen en benen bewogen strak gespannen in een weefsel van parel-grijze
zijde. Schoenen, met heel-lange scherpe, omkrullende punten schoeiden zijn
welgemaakte voet. Van onder de smalle hoeden-rand kwamen in goud-blonde
blessen zijn weelderige haren te voorschijn. Een korte degen, waarvan het
kunstig-gedreven heft fonkelde van edelgesteenten, waggelde aan zijn linkerzijde.
De oude dwene, vrouwe Amelberga, voedster van Goedele, vergezelde de
‘Tortelkens’, zoals zij ze noemde. Toen Moeder-Overste en haar gasten de versierde
zaal binnen-traden, waren reeds al de begijntjes daar ‘versaêmt’. Alleen Godelieve
was noch afwezig; ook zuster Petronella, die plotseling had besloten, haar broeder,
pastoor op ‘Sinte-Kruus’, te bezoeken, alleen om aan de ontvangst te ontsnappen,
zoals ze de dikke Gertrudis had toevertrouwd; want, had ze er bijgevoegd, ‘al dat
werelds gedoe brengt toch niets dan temptatie’.
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Duveken kwam fel beteuterd, met kriek-rode koontjes, naar de verloofden
getrippeld, om met een zijden doek hun het stof van de schoenen te vagen; daarna
leidde hen de oudste van allen, zuster Frumantia, naar de zetels onder de eierkroon,
terwijl Duveken, bibberend van bloheid, een welkom-verske, door zuster Engelberta
gerijmd, bijna onverstaanbaar snel uitstamelde.
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Het luidde:
‘Salvete, bruid ende bruidegom scone,
Sijt wellecome in deser wone!....
Met vromen ghesanghe ende ghebet
Staet hier, idone,
Die scone throne
Onder der crone
Voor u gheset’.

Daarna maakte Duveken een diepe neiging vóór Goswin en Goedele, die haar met
vriendelike woorden dankten, en spoedde zich naar achter in de zaal, waar zuster
Aldegondis reeds aan het orgel zat. De eerste noten van het preludium ruisten door
het ruim.
Veel minder beschaamd en beschroomd, nu ze zich, in meer gedempt licht, alleen
door begijntjes omringd gevoelde, zong Duveken met heldere en vaste stem, die
bij ieder ‘clausken’ klaarder en forser werd:
Al binnen die hoghe muren
Al van Hierusalem,
Daer woont een ionghelinc binnen;
Mijn herteken stel ic aen hem!
Want hi is al so scone,
Want hi voert enen name,
Die hem soe wel betaemt:
Jesus heet hi: hi spant der maechden crone.
Hi heeft twee scone bruun oghen,
Die lichten alsoe claer.
Daermede heeft hi ghetoghen
Mijn herteken al soe naer
In alder hemelen wonne,
Al ben ick hier ghelaten
In deser nederheyt.... Sijn aenscijn blinct veel claerder dan die sonne.
Hi heeft twee blosende wanghen
Ghelijck die scone roset,
Daermede ben ie gevanghen
Al inder minnen net.
Waerom soude ie dan trueren?
Ic sal mi selven laten
In dieper ootmoedicheyt....
So mach mi Jesus, mijn lief, ter wille ghebueren!
Gi, maeghdekens, sult nu weten,
Dat ghi hebt enen brudegom fijn;
Al is hi so hoghe gheseten,
Hi is er uw minnekijn!
Hi is die scoonste veldbloeme:
So soet is hi van ruecke
Ghelijck dat paradijs....
Min herteken is te bat, dat ie hem noeme!

Lieflik klonk het zoete lied; het was altegelijk een klagen en een kwelen, een
jammeren en een jubelen, een wonder-ineen-smelten van de vrome verzuchtingen
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van devote zieltjes en van het juichend-dwepen van in gloed-ontstoken
maagdekensharten.
Meer dan één begijntje en niet minder de verloofden waren zichtbaar bewogen.
Bij de laatste stroof sloeg de oude Amelberga de handen samen, snoot zich
luidruchtig en verklaarde met tranende ogen, dat ze zich in de hemel had gewaand.
Nu brachten twee begijntjes de lezenaar, waarop het kantwerk was ten toon gespreid,
tot vóór den troon, en allen schaarden er zich rond, terwijl een plechtige stilte heerste.
Op dit ogenblik kwam Godelieve glijendtraag binnen. Een lichtroze tint schemerde
door haar anders zo teer-witte huid, terwijl haar fijne oortjes vuurrood gloeiden.
Lieflik bedeesd, roerend en schuchter was haar hele verschijning.
Bij het zien van de sluier gaf Goedele met kinderlike geestdrift aan haar
bewondering lucht.
‘Bi mijn heilige Patronesse, Goedele van Brabant, wat een meesterwerk! Wat is
dat alles fine gewrocht!! En hoe hebt gi dat so suver-wit kunnen behouden? En wat
sijn die bloemen en die loverkens scone!
En zie die wapens en onze spreuke! En dan uw name, Goswin, en den mijnen
door elkaar gevlochten! Hier staen ze!
Ende alles even fijn ende schone! Het lijkt wel getoverd!
O juffer Godelieve, daarvoor moet ik u kussen!....’
In haar ontroering vond Godelieve geen
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woorden, om voor de haar bewezen eer te danken.
Even greep ze de rechterhand van de jonkvrouw en bracht ze aan haar lippen.
Nu werd malvezij geschonken, en grote platelen vol zoet gebak in de zaal gebracht.
Als knagende konijntjes knibbel-knabbelden de begijntjes aan de lekkernijen.
Alleen Godelieve gebruikte niets en bleef roerloos staan dromen.
‘Laat Godelieve ook een keer zingen’, stelde Katelijne voor; ‘ze heeft zulk
fraai-bevallig stemmetje’.
‘'K en doe, 'k en doe’, verweerde zich het begijntje. ‘Ik en kenne ik geen liedjes...’
Maar ook Goedele wilde Godelieve horen en hield niet op te pramen en te dwingen,
tot eindelik Godelieve toestemde, maar niet zonder noch eerst verlegen in te brengen,
dat, wat ze zingen zou, een werelds liedeken was en zij, eilacie, geen ander kende
en zij vreesde, dat het wellicht zou misstaan. Maar zuster-Overste stelde haar gerust
en verzocht haar aanstonds te beginnen. Met neergeslagen wimpers en verhoogde
blos, de handen te gaar, zo stond daar het begijntje zich even bedenkend, en ving
toen aan:
Het wasser te nacht, also soete nacht,
Dat alle die voghelen songhen;
Die fiere nachtegael hief op een liet
Met sijnder wilder tonghen.
Haar zuivere sopraanstem was in den
beginne noch door bedeesdheid gedempt,
maar reeds bij de eerste woorden van de
tweede stroof verdween alle aarzeling, en
klaarder klonk het met diep-teer gevoel:
Wi waren ghesceiden, mijn soete lief ende ic;
Het is haer na so wel berouwen.
Wi souden also saen vergadert sijn,
Woude si mi sijn ghetrouwe.
Nu wil ic gaen trecken al in dat groene wout,
Die fiere nachtegale vraghen,
Waeromme dat si nu ghesceiden sijn,
Die eens twee goede gheliefkens waren!

Bij het einde van het derde en laatste ‘clausken’ was het doodstille rondom de
zangster, en het duurde een ‘letje’ alvorens de anders zo babbelzieke begijntjes het
weer waagden te snateren, ook de verloofden gevoelden zich ontroerd en vrouwe
Amelberga's volle wangen dropen van tranen.
‘Wel Godelieve’, zei juffer Overste, ‘dat is het liedeken van de nachtegale! 't Is
zeker voor jonkheer Goswin, dat gij het hebt gezongen? Want hij is hij ook een
nachtegale! of wist gij het allichte niet?’
En schalks naar Goswin lonke-glurend, terwijl Goedele bloosde van roos tot rood,
ging ze voort:
‘Als de jonker bruidegom noch een klein knechtje was, die amper een handboog
tillen kon, was hij altijd bekommerd om vogels te vangen.
Nestelde er “entwaar” een vinkje in een struikje, hij zat hij er op te loeren als de
kat op de muis en met klemkens of strikskens werd het beestken gevangen....
Waren er nestjes verscholen in struweel of geboomte, hij wist ze te vinden en
roofde, wat hij kon!
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Alleen mussen en spreeuwen liet hij in vrede, maar zelf de wiclewaal werd zijn
buit.
En raad nu eens, Goedele, waarom hij dat deed....
Hij wilde leren zingen als alle vogels, als elke soort van vogels, en ik kan getuigen
dat hij er toe kwam, ze allemale zo getrouw te evenaren, als was hij zelf een vogelken
fijn.
Slaan als de kwakkel, roekedekoeën als de duivekens, kwinkeleren als de merel,
tierelieren als de leeuwerik, hij kon het allemaal.
Maar zo als hij de nachtegale nafloot, dát was een mirakel! Hij deed het bijna
schoner dan het vogelken zelf!’
Goedele lachte heel verlegen, terwijl tante begijn van terzijde naar Goswin keek.
‘Van vogels gesproken,’ ging ze olik voort, ‘het schijnt zelf dat niet ver van hier’ en zij duidde met wijzende vinger het slot van de Varsenacren aan, ‘een rare
nachtegale,
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ik denk een blinde, die morgenrood met avondpurper verwart, niet zelden een aardig
‘vooisken’ stemt....’
Goswin lachte luid met jonge overmoed. ‘Ja, Meter-Moeie, gij hebt gelijk!
Voorzeker is het een blinde zanger, een verliefde vogel, die dageliks daar zijn
liedeken zingt - want liefde maakt blind, is 't niet alzo, Meter-Moeie? Maar nu moet
Goedele de wijle immers noch passen!’
En hij wendde het hoofd, om Godelieve te aanzoeken haar heerlik werk van de
lezenaar te nemen en het rond Goedeles blonde hoofd te schikken.....
Wat schrok hij, toen het jonge begijntje, doodsbleek en rillend als een blad, hem
met grote zonderlinge droomogen strak aanstaarde.
‘Wel, Here, tante, zuster Godelieve is voorzeker onwel! Zie hoe ze beeft en hoe
wit ze is!’
Het begijntje wankelde en zou gevallen zijn, indien Goswin haar broze middel
niet steunend had omvat en haar tot een van de zetels geleid, waarop ze nu half
bezwijmd neerzeeg....
‘Ze is kwalik!’
‘'t Is een flauwte!’
‘Ze is toch zo tere!’ gilden en jammerden in koor de verschrikte begijntjes.
‘Zeere, zeere, haalt water en kruidazijn, zeere!’
Maar reeds opende Godelieve de ogen, die donker als bosviolen schitterden in
haar smal en wasbleek gezichtje. Ze wenkte Duveken, en na de verloofden met
een diepe buiging gegroet te hebben, verliet ze, op Duvekens arm geleund, de zaal.
Treurig te moede namen Goedele en Goswin schielik afscheid.
Toen Goedele haar toekomende tante haar voorhoofd te kussen bood, fluisterde
ze haar stil in het oor: ‘Och Tante, zeg toch nooit iets aan Vader over die blinde
nachtegale! Vader is zo strenge, en moest hij weten dat Goswin mij elke morgen al
“schuifelend” wekt, voorzeker ware hij “stijf” gestoord.’
‘Wees maar gerust mijn duifke, tante begijntje weet heel goed ‘wanof’ ze spreken
of zwijgen moet.
‘Dag, Goswin, mijn jongen! God weze met u beiden!’
***
De Herfst is heen met al zijn helder fel kleurengeschetter. Als grote droppels stollend
bloed vallen de laatste dofrode blâren van de rankende klimplant, die de muur van
‘Ten Wijngaerde’ bijna helemaal bedekt.
Stram en naakt, wringen de grote sprokke bomen hun zwarte geraamten, krakend
en stenend in de Noordewind.
Treurnis en weemoed stijgen uit het grijze Minnewater en grote bergvormige
wolken, ondoorzichtbaar en loodkleurig, drijven elkaar log en loom achterna.
Dan opeens, de - sneeuw!
Eerst amper enige karige vlokjes, stoeiend en stommelend als uit louter spelen
kortswijl, beweeglik en licht als fijne zwanedonsjes.
Maar heel gauw vielen er duizenden en duizenden, warrelend en krioelend in de
kil-grauwe ruimte, als zovele blinkende sterrekens en bloemkens. Twee volle dagen
viel de sneeuw, nu eens fijne luchtige veertjes, dan weer dikke watachtige dodjes,
maar aldoor vallend, alles bedekkend, alles beblankend.
De eerste nacht van het nieuwe jaar verdreef met heldere maneglans en pinkend
sterrenlicht de zware grijze sneeuwzwangere wolken en bracht de eerste vorst!
Deze bepoederde met milliarden diamanten-genstertjes al wat de sneeuw had
wit gekleed en deed de bleke wegen kraken.
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Als, na die koude tovernacht, de zon de rooskleurige wolken scheurde,
aanschouwde ze een heerlikheid van ongerept en zuiver schoon, en met iets als
angstige bezorgdheid, om toch maar niets van heel dat winter-wonder smeltend te
schenden, tuurde zij, met lijn-gele bijna koele stralen naar al die pracht van
blinkend-blank.
***
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Vrolik gebimbam, jubelende tonen, klonken door de rein-blauwe lucht, en de zware
klepelslagen op het zingende brons deden de laatst gevallen sneeuw afbrokkelen
van de kornissen en ornamenten van de galmgaten, om in glanzende stof-sneeuw
op de wit bedekte huisdaken neer te riezelen.
Hoe juichend klonken de klokkentonen!
***
‘We zijn de klokken van Sint Donaas,
Bim bom baas!
De toren davert van ons geraas....
Bim bom baas!
We luiden zo luid, we zwieren zo dwaas
Voor de abele dochter van Here Raes....
Bim bom baas,
Bim bom baas.
Bim bam bom!
Bim bam bom!
Wat blijven al de andere torens zo stom,
Nu wij luiden voor bruid en bruidegom....
Bim bam bom!
Bim bam bom!
Bim bom bom!
Bim bom bam!
Hoog laaie der liefde vuurrode vlam!
Lang bloeie der Bladelijns edele stam!
Bimm-bomm-bamm,
Bimm-bomm-bamm,
Bimm-bomm-bamm.’

***
En terwijl daarboven, hoog in de toren de bronzen bellen hun opgewekt lied door
de klare winterlucht slingerden, knielden vóór het hoog-altaar, naast haar in
donker-paars sameet gedoste bruidegom, de slanke Goedele, geheel omvaan door
de laagvallende plooien van haar ragfijne sluier.
Als de schitterende stoet de kerk verliet, beierden noch eens zo luid de feestelike
klokken....
Bim-bam-bom,
bim-bam-bom.!
Wat blijven al de andere torens zo stom,
Nu we luiden voor bruid en bruidegom.
Bim-bam-bom,
Bim-bam-bom,
Bim-bam-bom.’

Maar de klokken van Sint-Donaas vergisten zich. Het was niet waar, dat al de andere
torens stom bleven in de stede....
***
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In het rustig ‘Ten Wijngaerde’, zo wit van sneeuw en o zo stil, klepte een eenzaam
klokje, waarvan de tonen als treurgejammer door de enge galmgaten dropen. Hoe
stil en vreemd was het in Godelieves woning..
De dansende klaarte van twee kaarsen verlichtte Duveken en Katelijne, die
knielend baden bij het bed, waarop zij het tere begijntje, met op de borst gevouwen
handen en nu voor steeds geloken ogen, zo even hadden gelijkt....
‘Ze was toch zo jong,’ steende Duveken meewarig.
‘En zo zuiver en zo tere,’ bevestigde Katelijne.
‘Bij den zoeten Here Jezus en zijne heilige Moeder Marije es ze voorzeker
welle-come geweest!’ en zacht prevelend baden de blij-bedroefde begijntjes.
***
‘Maar, zie toch, Goedele’, zei Goswin tot zijn jonge gade, toen hij, diezelfde avond,
door Meter-Moeie geholpen, met van voorzichtigheid sidderende vingers de kanten
sluier van haar hoofd nam; ‘zie toch, mijn liefste, hier in dit hoekje heeft die arme
Godelieve een vogelken gewrocht, een zingend vogelken met open snebbe.... ende
met blinde ogen....’
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Kroniek
Boekbespreking.
Carry van Bruggen, Heleen ‘Een Vroege Winter’, Amsterdam, Maatsch.
v. Goede en Goedkoope Lectuur, 1913.
Lezing en overdenking van dit boek - een roman zonder twijfel, doch afwijkend door
kunstopvatting en verhaaltrant van bijna alle vroeger verschenen werken die met
denzelfden soortnaam worden aangeduid - voert als vanzelf tot een beschouwing
over romankunst als zoodanig, tot een herziening van dat ons begrip: roman.
Wat is het dan eigenlijk? Waar gaat het om? Waarom noemen wij Carry van
Bruggens H e l e e n met groote beslistheid een roman, ofschoon het toch
hemelsbreed verschilt van Eline Vere, Madame Bovary, Eugénie Grandet, Manon
Lescaut? Omdat de bedoelingen der auteurs, in breeden zin, dezelfde waren.
Couperus, Flaubert, Balzac, Prévost - evenals trouwens, lang vóór hen, Cervantcs,
Homerus; want ook de Odyssee is een roman - stelden zich zekere gebeurtenissen
voor, gebeurtenissen met menschen, in lijn, kleur en atmosfeer, in bewegingen en
geluiden, kortom in zintuiglijke waarneembaarheid, en trachten weer te geven wat
zij in deze hun voorstellingen, in hun v e r b e e l d i n g dus, waarnamen. Zien was
hun voornaamste bezigheid, luisteren een tweede; maar ook hun andere zinnen
deden dienst. Carry van Bruggens ‘visie’ daarentegen (wanneer men ook hier nog
van visie spreken kan) gaat bijna geheel buiten het zintuiglijke om. Zij ontvangt haar
indrukken op andere wijze, door de herinnering misschien, maar - wij mogen niet
onbescheiden zijn - misschien ook uit de hersen-werkplaats waar zintuiglijke en
andere indrukken tot menschen-kennis worden verwerkt, misschien dus door zich
een zieleleven te construeeren, zich dat eenvoudig te denken (de woorden
voorstellen en verbeelden zouden hier niet op hun plaats zijn). Ook Balzac en
Flaubert poogden wel dikwijls door te dringen tot het, alleen denkbare, innerlijk
hunner personen, evenwel, realisten als zij waren, hielden zij zich ook daarbij aan
de werkelijkheid; zij luisterden als 't ware de gedachten hunner personen af en
trachtten die weer te geven, in essentie natuurlijk. - Zonder keus, zonder zoeken
naar het essentieele bestaat geen kunst. - Carry van Bruggen echter blijkt ook in
die richting een stap verder te willen gaan; niet of maar zelden geeft zij de
mysterieus-spontaan-opwellende, de rauwe gedachten van haar Heleen, zij geeft
het bezinksel, het resultaat dier gedachten, Heleens eigen oordeel over die
gedachten, den daardoor telkens in haar bewust wordenden toestand - deze
wisseling van bewuste toestanden houdt zij, en zoo misschien niet geheel terecht
dan toch op solieden grond, voor 's menschen eigenlijk leven. En haar streven is,
dit eigenlijk leven, zoo direct mogelijk, te openbaren, te zéggen.
De bedoeling is altijd dezelfde. Ook Balzac en Flaubert beoogden de geschiedenis,
de evolutie van een menschenziel te beschrijven. Een roman is altijd weer het
verhaal eener evolutie, hetzij van een persoonlijkheid (een ‘karakter’), hetzij van
een groep die als 't ware, door de artistieke bijeenvoeging, tot nieuwe persoonlijke
heid geworden is. Het spreekt intusschen wel vanzelf dat het den schrijvers nooit
in laatste instantie om dat verhaal, in zijn min of meer toevallige bizonderheid, is te
doen - hun dieper doel is zekere voorstellingen te wekken, waardoor zekere
indrukken, aandoeningen, gedachten teweeggebracht worden, indrukken,
aandoeningen en gedachten die wij niet anders benoemen kunnen dan met de
woorden levensvisie,
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levensgevoel, levensopvatting. Maar dit geldt voor alle litteraire kunstenaars. Wat
wij hier bezig waren te doen, is de speciale bezigheid van romanschrijvers in haar
speciale bedoelingen na te gaan.
Wat heeft Carry van Bruggen, die in vroeger werk eveneens de van ouds
beproefde, min of meer zintuiglijk-visionaire voorstellings- en beschrijvingswijze
placht toe te passen, er toe gebracht haar arbeids-methode zoo geheel te
veranderen? Ik twijfel niet of dat is de, hoogst loffelijke, zucht geweest, meer
rechtstreeks door te dringen tot de levensessentie harer bijkans eenige
romanpersoon. Een streven naar ‘innerlijkheid’. Een willen ontkomen aan de af-leiding
(van de kern der zaak) die alle beschrijving van uiterlijkheden haar toescheen te
veroorzaken. Trouwens, hoe modern ook haar nieuwste werk aandoet.- als een
reactie vooral op veel ‘op-pervlakkig’ realisme - zij was niet de eerste die de behoefte
gevoelde zoo rechtstreeks te vertellen van het eigenlijkste zieleleven harer heldin.
‘E.S.’. in haar, nu misschien alweer vergeten, romans: S t i l l e W e g e n e n
G e b r o k e n L i c h t , streefde naar hetzelfde. En ook zou een vergelijking met veel
oudere boeken, b.v. met Benjamin Constants A d o l p h e voor de hand liggen.
Laten wij ons nu eerst eens afvragen of deze, en dergelijke, pogingen, in hun
ontstaan volkomen begrijpelijk en hoogst belangwekkend, ook een goede kans
hebben het gewenschte resultaat te veroorzaken. Doch daarbij dient dan dadelijk
een voorbehoud gemaakt. Het genie wettigt al zijn middelen. A d o l p h e is een
groot boek, een roman behoorend tot de wereldlitteratuur. Men zou zich belachelijk
maken met de vraag of Benjamin Constant er wel in geslaagd is zijn lezers een
zuiver en duidelijk beeld van het leven zijns hoofdpersoons te geven. Toch kan men
een andere vraag stellen. N.1. of een andersoortig verhaal, een roman à la Balzac,
waarin Adolphe handelend en sprekend zou zijn opgetreden, ons een minder treffend
beeld van zijn afwijkende persoonlijkheid zou hebben bijgebracht. En stelt men deze
vraag in het geval dat ons bezighoudt, het geval H e l e e n , dan zou ik geneigd zijn
daarop ontkennend te antwoorden. Deze kwestie is stellig een der diepzinnigste
die bij de romanschrijfkunst te pas komt. Men hoort en leest zoo dikwijls dat een
schrijver voor zijn lezers wat te denken overlaten moet - maar waarom is dit eigenlijk?
Geldt 't hier iets, dat - gelijk de kracht der electriciteit - alleen proefondervindelijk
kan worden geconstateerd, nooit verklaard? De neiging tot de kern van het leven,
tot zijn diepste, oorzakelijkste bewegingen, door te dringen en dan dat leven te
zéggen, het diepste eenvoudig te n o e m e n , is zoozeer begrijpelijk en - ik meen
het te mogen zeggen - zoozeer sympathiek, dat het wel zeer spijtig heeten moet,
te ondervinden, van hoe weinig artistiek effect zulk een neiging gewoonlijk is. Men
bedenke hierbij in de eerste plaats de menschelijke onvolkomenheid. Gesteld een
goddelijke al-weter kon van een diepgaand menschenleven de kernbewegingen
verhalen - over de schoonheid valt niet te oordeelen, maar het zou natuurlijk
allerinteressantst zijn. De vraag is alleen, of niet de roman door zoo'n alweter
geschreven, bij gebrek aan eenig volume, zijn artistieke werking geheel en al missen
zou, jazelfs of, waar de nuchtere mededeeling van wetenschap niet vermag te
ontroeren, er wel eenige kwestie zou kunnen zijn van artistieke werking. Streeft
daarentegen een onvolmaakt, geenszins alwetend, menschenkind er naar, het leven
van... zichzelf óf van een medemensch in zijn eigenlijkst wezen te beschrijven, dan
is er zeker meer kans op ontroering, maar oneindig minder op juistheid. Zulk een
menschenkind schrijft dan over dingen waarvan het niet weet. Het ziet verkeerd,
het voelt verkeerd en het denkt verkeerd.
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Als de oude romanschrijvers verhaalden van daden die gebeurd en van woorden
die gesproken waren, dan hadden zij het althans over dingen die zij weten konden.
En de voorstellingen, die hun lezers krijgen, van de door
hen vermelde gebeurtenissen en opgevoerde personen, zijn,
hoewel schijnbaar minder kompleet, duidelijker en juister
dan die welke zich bij hen vormen uit een verhaal van louter
i n n e r l i j k h e d e n . Zooals gezegd, zij zijn zelfs maar s c h i j n b a a r minder
kompleet. Het menschelijk voorstellingsvermogen heeft een horror vacui en vult
bestendig aan. Die aanvullingen zijn natuurlijk niet altijd de juiste, maar zij zijn
duidelijker e n l e v e n d e r dan die uit mededeelingen van anderen ontstaan. Bezóek
een zieke en gij zult hem leeren kennen. Uw menschelijke instincten zeggen u
duizend dingen meer dan gij onder woorden zoudt kunnen brengen. Lees
daarentegen een ziektegeval in een medisch boek en de persoonlijkheid van den
zieke ontgaat u gewoonlijk ten eenenmale. Gij wéét alleen iets van hem. Gij k e n t
hem niet.
Ziedaar een soort verklaring - waarvan de zwakheid, het ontoereikende mij
intusschen maar al te zeer bewust is. ‘Horror vacui’ is een fraaie uitdrukking, maar
wat begrijpen wij van zoo iets? Onze instincten, wij kennen ze tendeele, en wenden
ze, voor nog kleiner deel, ten onzen voordeele aan, maar zijn ze soms, in hun wezen,
niet ten eenenmale mysterieus en voor alle menschelijke denken onverklaarbaar als het leven zelf?
Wat het romanschrijven betreft, wij weten het alleen proefondervindelijk, men
moet niet eenmaal alles zeggen wat men begrijpt van zijn personen, maar vooral
moet men zich wachten te veel uit te weiden over toestanden en hoedanigheden
in hen die men n i e t ganschelijk begrijpt. Natuurlijk ontsnapt niemand geheel aan
de verleiding, zich het werk te vergemakkelijken of te bekorten, door eenvoudig mee
te deelen wat er om is gegaan in zijn personen, in plaats van dat genoegzaam te
doen blijken uit daden gedaan of woorden gezegd. Maar men passe op hiermede
niet te lang voort te gaan. Een lezer raadt liever dan dat hij leert, het mysterievolle
leven ontroert en boeit meer, dan het verklaarde. Guy de Maupassant, bezig met
zijn roman F o r t c o m m e l a M o r t schreef aan zijn moeder: ‘Je prepare tout
doucement monnouveau roman et je le trouve très difficile, tant il doit avoir de
nuances, de choses suggérées en non dites. Il ne sera pas long d'ailleurs, il faut
qu'il passé devant les yeux comme une vision de la vie terrible, tendre et désespérée’.
Ook hij was natuurlijk niet in staat geheel te verklaren waarom het beter is de dingen
te suggereeren dan ze te zeggen - maar hij wist toch dat zóó zijn werk was.
Maar met uw verlof, hoor ik mevrouw Van Bruggen al tegenwerpen, gij zegt daar
hoe wij doen moeten om te boeien, te behagen, maar ik, ik wilde niet behagen, ik
dacht niet aan behagen. Ik wilde mij slechts uitspreken, zeggen het diepste dat ik
te zeggen had. Zeker, mevrouw, dat geloof ik graag, dat is trouwens wel zeer duidelijk
uit uw werk. De gemeendheid, de hooge ernst, de (betrekkelijke, maar moeilijk te
vergrooten) eerlijkheid - ziedaar, met de voortreflijke schriftuur, de aantrekkelijkheden
van uw boek. Maar het is zoo eentonig en gij herhaalt u zoo vaak. Niet óm te
behagen, te boeien moet men schrijven, maar wel moet men boeien en behagen
om.... gelezen te worden. En gij stellig zijt veel te eerlijk om vol te houden dat u dát
niet schelen kan. Iedere schrijver wil gelezen worden.
Over de betrekkelijkheid der eerlijkheid nog een paar woorden.
Wel zeer begrijpelijk is het, dat bij de beoordeeling van boeken als A d o l p h e ,
S t i l l e W e g e n , H e l e e n , zoo dik-
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wijls van autobiographie gesproken wordt. Men kan niet nalaten daaraan te denken.
Afgezien nog van het feit dat álle litteraire kunstwerken min of meer autobiographisch
zijn, en van dat andere, dat geen schrijver in staat is een boekpersoon te doen
leven, zonder zich als 't ware in zijn plaats te stellen, zich zijn karaktertrekken en
gedachten eigen te maken (waarbij het omgekeerde, n.l. dat men zijn personen met
eigen karaktertrekken begiftigt, natuurlijk maar al te vaak voorkomt!), afgezien ook
nog van het zich opdringen der herinnering als bron van levens- en menschenkennis,
zoo is het ook door hun geheele karakter en toon dat boeken als Heleen de gedachte
aan autobiographieën plegen te wekken. Dat karakter en die toon n.l. zijn die der
klacht en der zelfverdediging. Wie H e l e e n leest krijgt soortgelijke indrukken, als
wie, naast het ziekbed van een zenuwlijderes gezeten, haar soms verbazend
interessante, maar eentonige en zich herhalende klachten te hooren krijgt. (Men
heeft medelijden - maar soms ook wel eenige drang om weg te komen!) En
zelfverdediging? Dit woord zal de schrijfster van H e l e e n verbazen, verontwaardigen
misschien. Hoe, zij, die haar Heleen zoo vaak beschuldigt, vaker geringschat, ja
haar met ‘kleinheidswaan’ bedeelt! Ja, toch! Er is zelfs niet enkel verdediging, er is
ook verhoovaardiging, verheffing. Iets farizeesch hebben vele van Heleens gedachten
over zichzelve. Vaak, wanneer zij denkt aan andere menschen, die zij oppervlakkig
waant of redeloos levend, schijnt een ‘Dank, o Heer, dat ik niet ben als zij’ in haar
op te wellen. Als zij bemerkt, dat het niet genoeg is, zoo men zich bemind maken
wil, mooi en aardig te zijn en eerlijk omtrent zichzelve, maar dat men zich ook géven
moet en warm belang leeren stellen in eens anders doen en zijn, en moet weten te
dienen en zich op te offeren zonder daarbij aan een ruil van dienst en opofferieng
te denken, dan schrijft zij (bl. 115): ‘Ze zou ze naderen en winnen met goeden wil
en hartelijkheid, ze zou de oogen naar hen opslaan en de armen voor hen openen,
ze wilde hun lasten dragen en hun tranen drogen, doch daarvoor moesten de
anderen dan ook haar lasten dragen en haar tranen drogen, zoodat elkeen door elk
ander rijker en blijder dan tevoren zou zijn. Doch eenzaamheid, vernedering en
onzekerheid hadden haar zelfvertrouwen geschonden, een vrees voor pijn trilde
aanhoudend in haar wezen en onderving haar pogingen om anderen tegemoet te
gaan. Ze keek nog immer naar de menschen op als dien avond van haar eerste
feest en vroeg hunne genegenheid met verlangende oogen, doch ze wist niet, dat
menschen in hun ijdelheid gevleid en in hun zwakheden gestreeld willen wezen, ze
vergat altijd weer opnieuw, hoe menschen in elk zakelijk geschil hun eigenliefde
betrekken, en oogstte niets’. Zie nu, dit laatste zinnetje vooral is (onhandige)
verdediging, en niét eerlijk. Heleen wist natuurlijk heel goed, dat vele ‘menschen in
hun ijdelheid gevleid en in hun zwakheden gestreeld willen wezen’, want zij wilde
dat zelf ook wel eens, zij het dan wat minder onbewust dan die ‘menschen’, en zij
wist waarschijnlijk ook wel dat die vleierij en die streeling niet altijd noodig zijn, maar
wel o n z e l f z u c h t i g e hartelijkheid (zonder ruilsysteem dus), en dat het louter
‘vragen van genegenheid met verlangende oogen’ niet genoeg is. Zij begreep dit
alles toen al wel, maar, daar zij er niet naar handelde, wilde zij het ook maar liever
niet begrijpen. En zoo is er telkens wat. Op bl. 122 liegt Heleen; ‘Ze had nooit een
oud mensch of een zwak kind met een te zware vracht voor zich uit zien loopen of
ze was gedachteloos toegeschoten en had ze dien last ontnomen, en daar al die
dingen rechtstreeks voortkwamen uit haar onbewuste natuur, had ze er even weinig
over gedacht als over het tikken van haar hart en het groeien van een boom’. Op
bl. 142 staat; ‘Ze be-
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geerde voor zichzelven waarheid, maar geen geluk’. Gelooveook dat wie wil! Z e l f s
w a n n e e r iemand hartstochtelijk en boven alles waarheid begeert, dan is dat nóg
omdat hij van het bezitten dier waarheid geluk vervacht. En uit dit boek over haar
blijkt genoegzaam dat de echt menschelijke Heleen nog wel iets anders begeerde
dan waarheid! Zelfs zijn die gedeelten (zooals het geheele slot, van bl. 232 af),
waarin van andere begeerten gesproken wordt, verreweg de beste in het boek, de
warmste, meest menschelijke en eerlijkste.
Ook reken ik der schrijfster haar oneer-lijkheidjes niet zwaar aan, waar
daartegenover zooveel ontroerende bekentenissen gesteld kunnen worden. In dat
opzicht een van de treffendste zinnen vindt men op bl. 110-111: ‘En ofschoon ze
ditmaal niet twijfelde, maar zonder voorbehoud geloofde, dat zij gelijk had en de
nichtjes ongelijk, waagde ze het toch nadien nimmermeer hen te trotseeren, maar
in een benauwd voorgevoel vreesde ze het gevaar der zwakken, die naar liefde al
te gretig zijn, dat ze, om anderen te believen haar eigen hart verloochenend, altijd
weer tot lafheid mocht vervallen, zooals ze al menigmaal tot lafheid vervallen was’.
Heleens pijnlijke liefdesgeschiedenis, waarvan de schrijftser op bl. 232 begint te
verhalen, is zeer zuiver, goed en eerlijk geschreven, een mooi brokje litteratuur. Het
strookt volkomen met Heleens aard, zooals wij dien uit het voorafgaande hebben
leeren kennen, te trachten - ondanks haar aanvankelijk voornemen een juist
tegenovergestelde taktiek te volgen - zich aan den man, op wien zij verliefd wordt,
min of meer.... op te dringen. Het woord is hard, of liever het schijnt hard - want er
schuilt feitelijk geen veroordeeling in. Menschen als Heleen kúnnen niet anders.
Niet opgemerkt te worden is het ergste wat hun overkomen kan. Zij kunnen het niet
verdragen. Een coquetteric is dat, gewettigd, ja bijna geädeld, door verheviging van
zieleleven, en door hartstocht.
H.R.

J. van Leeuwen Jr., Homerus, Gestalten en Tooneelen van het
Oud-Grieksche Heldendicht, Leiden, A.W. Sijthoff's
Uitgevers-Maatschappij 1913.
De inleiding op dit, klaarblijkelijk uit warmen aandrang en met groote opgewektheid
geschreven, interessante boek begint aldus: ‘De zon van Homerus schijnt ook voor
ons. De zon is nog heden helder als voor duizende jaren, en ook de glans der poëzie
van Homerus is niet verdoofd. Oud zijn die gedichten, maar nog niets verouderd, na dertig eeuwen nog even jong en frisch als toen zij het eerst werden ten gehoore
gebracht voor een kring van verrukte toehoorders. Dat zullen zij blijven ook voor de
geslachten die na ons zullen komen. Zij zijn van alle tijden; zij zingen van het
algemeen menschelijke, dat niet is van nu of gister; van wat daar edelst leeft in de
menschenziel, thans evenals voorheen, steeds en overal waar wordt gestreden en
geleden, gehoopt en gevreesd, getoornd en liefgehad.
‘Dat te doen gevoelen, ziedaar het doel, dat de schrijver zich stelde bij twee
reeksen van avondvoordrachten, die hij in de wintermaanden van 1910 en 1912
aan de Leidsche Universiteit over de Ilias en de Odyssee heeft gehouden. Het thans
verschijnende werk is grootendeels uit die voordrachten ontstaan en hetzelfde doel
wordt er in nagestreefd. Hij heeft getracht Homerus nader te brengen tot de harten
zijner landgenooten’.
Een paar alinea's verder lezen wij dan nog: ‘Zoo richt hij zich dan niet alleen tot
wie aan Gymnasium of Universiteit de studie der klassieke oudheid beoefenen - al
hoopt hij dat voor velen hunner zijn boek als inleiding op de lezing der gedichten
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zelve nut zal kunnen stichten, - maar hij richt zich tot allen voor wie beschaving iets
meer is dan een klank, tot alle ontwikkelden’.
Ik heb mij dit citaat veroorloofd, wel voornamelijk omdat dááruit m.i. goeddeels
te verklaren is wat mij, bij de in vele op-
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zichten aangename lectuur van Prof. van Leeuwen's boek, bijna voortdurend
eenigermate hinderde, Het was de vooropgezette bedoeling populair te zijn. De
heer van Leeuwen heeft al te zeer ‘getracht Homerus nader te brengen tot de harten
zijner landgenooten’. Misschien ook heeft hij zich in gedachten te dikwijls uitsluitend
gericht tot dat deel der ‘ontwikkelden’ (?) dat ‘aan het Gymnasium’ de ‘studie der
klassieke oudheid beoefent’.
Ik berinner mij uit den tijd toen ik zelf nog tot dat deel behoorde, er zijn méér graeci
die zulk ‘nader brengen’ pogen te bevorderen vooral door familiariseering. In een
vertaling, ik meen uit Xenophon, had ik eens geschreven dat zekere Perzische
gezanten niet nalaten konden de waarheid van eens redenaars woorden te beamen
(of zoo iets!) Dit vond mijn voortreffelijke leeraar, de geniale graecus Dr. H.J. Polak,
veel te stijf. Het moest zijn: ‘Toen riepen al de gezanten: Hij hèt gelijk, het ís zoo!’
Prof. Van Leeuwen blijkt het met deze methode eens te zijn. Om maar een enkel
voorbeeld te noemen: Agamemnons overpeinzing in den nacht na zijn eerste groote
nederlaag geéft hij weer o.a. in deze bewoordingen: ‘Nu ja, hij had al wel eens tot
zich zelf gezegd dat hij eigenlijk niet verstandig had gehandeld.... Dat hij tegen den
vader (waarom niet: papa? H.R.) van Chryséïs wel wat on-heusch was geweest....
Dat hij zich toen in die vergadering liever niet zoo boos had moeten maken.... En
ja, dat van

HOMERUS, ILLUSTR. UIT VAN LEEUWEN, HOMERUS.

Briseïs was wat erg: dat de jonge man daar woedend urn werd, was wel te begrijpen.’
Zooals gezegd, mij kan deze wijze van populariseeren niet bekoren. Ieder epos
heeft zoo z'n eigen athmosfeer, zijn eigen toon en houding. Die van de Ilias en van,
b.v., Querido's Jordaan zijn niet dezelfde. Dit blijkt niet genoeg uit Van Leeuwen's
zoo uitstekend-bedoeld boek - waarvan ik, om die voortreflijke bedoeling vooral,
zoo ongaarne iets kwaads zeg. En niet alléén om die goede bedoeling. Maar ook
wel degelijk om de warmte waarmee het is geschreven en om de zeer vele
belangwekkende opmerkingen. Vooral het laatste hoofdstuk, dat over ‘De Dichter’
heeft mij geboeid en.... geamuseerd. De leuk-goedmoedige wijze, waarop de schrijver
daarinden draak steekt met veel z.g. Homerus-kritiek, n.l., die der nuchteren, die bij
hun beschouwingen wel voortdurend schijnen te vergeten (gesteld dan zij hebben
het ooit begrepen!) dat zij in Ilias en Odyssee met het werk van dichters hebben te
doen, zij vermaakte mij; méér dan dat, góédgedaan heeft me de alinea waarin Prof.
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Van Leeuwen er in welgekozen bewoordingen op wijst, dat het wezen van een
gedicht, als van een bloem, eigenlijk minder wordt begrepen door hen die het uit
elkaar te halen en de verschillende bestanddeelen te benoemen, dan door de
eenvoudig-ontvankelijken die het te bewonderen en te genieten vermogen. ‘Ach die
droomen en die waken wonen mijlen uit elkander’ zong Boutens. Zoo is het en zal
het ook wel altijd blijven.
H.R.
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BOERENWONING TE LAREN IN HET GOOI.

N. VAN DER KLOOT MEYBURG, O n z e o u d e B o e r e n h u i z e n , tachtig schetsen
van boerenhuizen in Nederland, met een voorrede van Prof. HENRI EVERS, Tweede
herziene druk, Rotterdam, W.L. en J. Brusse, 1912.
N. VAN DER KLOOT MEYBURG, O n z e o u d e D o r p s k e r k e n , tachtig schetsen
van dorpskerken in Nederland, Rotterdam, W.L. en J. Brusse, 1912.
‘Waardeering van eenvoudig architectuurschoon is een teeken des tijds en streven
naar oprechte vertolking van de praktische eischen des levens in soberen, gevoeligen
vorm, een kenmerk der hedendaagsche architectuur van stad en land. De
bouwmeesters zoeken naar een beknopten, streng economischen kunstvorm en
trachten door de studie van eenvoudige, schoone architectuurtypen uit het verleden,
hun esthetisch inzicht te versterken.’
Hïermede leidt Prof, Henri Evers het eerste boekje van de heer Van der Kloot
Meyburg ‘Onze Oude Boerenhuizen’ in, en wij zouden haast zeggen hoe opmerkelijk
zijn deze woorden voor den bekroonden ontwerper van het Stadhuis te Rotterdam,
wiens project juist zoo weinig sober is en zoo sterk de kenmerken draagt van de
studie van (eenvoudige, schoone) architectuurtypen uit het verleden!
Doch ter zake, wij hebben hier een paar boekjes die een kant van onze architectuur
laten zien, die nog veel te weinig bekeken, beteekend en beschreven is.
Of het den heer Van der Kloot Meyburg te doen was om, zoo als vele schrijvers
beweren, ‘in een behoefte te voorzien’, ik betwijfel het. Nòch paedagogische, nòch
andere overwegingen leidden hem, dunkt me, en ik stel me voor dat alleen de
aesthetische kant van het geval hem bekoorde, dat het
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TOREN VAN DE KERK TE NIEUWERKERK.

typische aspect van die boerenhuizen, van die dorpskerken zijn uitgangspunt was.
Hij zal ze mooi, kernachtig gevonden, ze geteekend hebben, en toen
langzamerhand, al verzamelende zijn schetsen, verband hebben gezocht tusschen
de verschillende typen en de betreffende literatuur o.a. ‘het Boerenhuis in Nederland
en zijn bewoners’ door Prof. J.H. Gallée.
Zoodoende hebben deze boeken ook een zekere wetenschappelijke waarde
gekregen, maar door de teekeningen, die toch hoofdzaak zijn, wijzen zij ons bovenal
op de schoonheid, op het mooi dier dorpskerken, dier boerenhuizen, die wij maar
al te zeer geneigd zijn ‘vies’, ‘onsmakelijk’, hoogstens pittoresk - bestemd als een
onderdeel van een schilderij - te vinden en maar zelden reëel mooi om huns zelfs
wille.
Dat ze dit echter in werkelijkheid zijn kunnen, bewijst menige teekening, menig
*)
détail . En wat ook hier duidelijk wordt is dat heel de inrichting van het bedrijf reeds
in hoofdzaak den vorm van het huis bepaalt. Daar komt dan nog de plaatselijke
geaardheid bij, die van overweging is bij de keuze van materiaal, of het huis met
pannen dan wel met lei of stroo gedekt zal worden, of leem dan wel steenen gebruikt
worden, òf dat hout de voorkeur verdient. Ziet, al deze dingen en nog veel meer
leeren wij nu pas opmerken en d a n krijgt zoo'n boerenhuis toch wel een andere
beteekenis voor ons dan alleen ‘stoffage van het landschap’.
Zoo leert de heer Van der Kloot Meyburg

*)

Door welwillendheid van de uilgevers W.L. en J. Brusse kan ik u uit beide boekjes een
specimen toonen.
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ons zien, ons opmerken en.... de schoonheid waardeeren. Zonder paedagogisch
bedoeld te zijn, kunnen deze beide boekjes dus toch o p v o e d e n i n
s c h o o n h e i d . Mogen zij dat velen doen.
Want even aantrekkelijk als de boerenhuizen zijn, even bekoorlijk zijn zoovele
dorpskerkjes, die ge ook zoo dikwijls achteloos voorbij geloopen hebt, maar nu
misschien wel wat beter zult bekijken.
R.W.P. JR.

Oude shawls in den kunsthandel H.W. van Delden te Amsterdam.
De tijd is zeker nu wel voorbij, dat damesmode-journalen aanrieden om, als
nouveauté, van oude shawls ochtendjaponponnen en blouses te laten maken. Wij
hopen het tenminste, want op die wijze zijn, eenige jaren terug, tal van die prachtige
lappen door grootmoeder en overgrootmoeder nog gedragen, zuinig in de kamferkist
bewaard, op onherstelbare wijze verknipt en vernield; terwijl het resultaat, dat men
bereiken wilde, toch maar matig, zeer matig was. Immers het eigenaardige patroon
van zoo'n shawl leent er zich absoluut niet toe, versnipperd te worden; het schijnt
als voorbestemd zich te plooien over de schouders van een oud vrouwtje, waarbij
dan, van uit den gevouwen spiegel aan de hals, de veer- en palmetlijnen zich
slingeren naar den rand.
Maar om feitelijk goed de wonderbare rijkdom van zoo'n shawl te kunnen zien,
moet men ze rechtuit hangen, als een gordijn, of vlak spannen tegen den wand, en
dan zal men opmerken wat een zeer groote verscheidenheid er in die shawls is, dat
er haast geen twee dezelfde zijn niet alleen, maar zelfs dat de geheele
patroonsindeeling bij velen verschillend is, afgescheiden nog van de
ornamentvorming die, van streng gestileerde florale samenstellingen, wisselt naar
naturalistische bouquetten.
En toch werden oorspronkelijk deze shawls die uit Kashmir, later uit Punjab
kwamen, volgens bepaalde teekeningen, volgens bepaalde voorschriften geweven.
En al de onderdeelen dier shawls, de onder- en boven-gedeelten, de randen, de
hoeken, de franjerand, zij hadden alle bepaalde namen, bepaalde verhoudingen,
bepaalde maten.
Zoo zijn bijv. de vierkante shawls, die ‘Romal’ heeten, 2 yards lang en breed en
de lange shawls die men ‘Fard’ noemt 3½ bij 1½ yard.
Hoewel men naar teekeningen werkte, werden deze weer getransponeerd in een
blad ‘talam’ met aanteekeningen in de teekens van het shawl-alphabet, waaruit de
wevers de kleuren en het aantal draden nauwkeurig konden lezen, en dat ook bij
eventueele vergissingen als maatstaf moest dienen.
Niet minder dan 55 verschillende kleuren werden gebruikt - wel zeven soorten
rood, zes groen, vijf blauw, vijf geel, lila, zwart, wit, en tal van nuances, van grijs en
grijsbruin, die als ‘nootenbruin’, ‘geitenkleur’, ‘roode stof’, ‘duivengrijs’ enz. enz.
bekend zijn, en daaraan danken die shawls, naast hun ornamentale waarde, hunne
groote kleurenweelde.
Want die shawls, een ieder kent ze, zijn wonderen van kleur en lijn, zijn
voorbeelden van prachtige ornamentiek, waaraan men juist bij bestudeering een
zekeren ontwikkelingsgang, en ook wel verval, kan constateeren.
Nog duidelijker en zuiverder is dit na te gaan aan de shawls die niet Kashmir of
Punjab tot geboorteland hebben, maar die uit Frankrijk, en Schotland stammen.
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Omstreeks 1796 schijnen de eerste Aziatische shawls door een Engelsch schip
dat ter kaapvaart genomen was, in Europa gekomen te zijn, en Madame Tallien
wordt genoemd als de eerste dame die te Parijs
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SHAWL MET WITTEN SPIEGEL. VERZAMELING H.W. VAN DELDEN.

zich met een shawl om de schouders geplooid, tooide.
Eenmaal in ‘de mode’ gelanceerd, kwam er vraag naar, werden ze bijv. doorde
Compagnie des Indes geïmporteerd, zelfs tot omstreeks 1870 toe. En hoewel ze
toen reeds o.a. te Lyon werden nagemaakt, bleef de voorliefde, en de prijs, voor
echte Indische zeer groot. Zoo zelfs dat koningin Victoria meermalen kostbare
shawls als huwelijksgeschenk aanbood; zij vertegenwoordigden dan ook een vrij
aanzienlijke waarde. Zoowel de ‘Kanm's’, de shawls, die uit afzonderlijke stukken
bestonden, die onzichtbaar tegen elkaar aangezet worden, als de ‘Amlikar's, de
shawls uit één stuk, kostten in Kashmir circa 3000 Rupien, wat nagenoeg 3000
gulden vertegenwoordigt.
Dit waren natuurlijk wel de mooiste en de beste. Wat wij in latere jaren ten onzent
veelal zien, zijn echter voor het meerendeel Fransche of Schotsche shawls, waarvan
de laatste veelal uit Paisley kwamen. Zij werden dan naar de Perzische en
Engelsch-Indische modellen en patronen geheel nageweven, zoodat het voor
kenners zelfs zeer moeilijk is, de herkomst juist te bepalen, ook omdat de Perzische
meesterteekens, die in den spiegel wel eens ingeweven zijn, ook somtijds bij de
nagemaakte voorkomen. Die Fransche-en Schotsche shawls zijn dan ook over het
algemeen niet minder mooi dan de Aziatische, en wie hier het bewijs van hebben
wil, hij ga eens de collectie van een honderdtal zien in de kunsthandel Van Delden
te Amsterdam.
Daar zijn er bij van een prachtig oranje, en andere paars als de bloeinde hei, weer
anderen met een zwarten spiegel waarin kleurige bloemetjes de hoeken
verlevendigen, nog anderen geheel doorloopend zonder middenstuk, of met een
vierkleurig middenstuk, dat dan een prachtige combinatie is van groen, rood,
blauw-wit. Een van de mooiste is zeker wel die waarvan het middenvak crême-achtig
is met kleine, ornamentaties in de hoeken. Hierbij zijn ook de figuren van de beide
einden, van de palla's, bijzonder fijn van ornament.
Want, dit zeiden wij reeds, er is een ontzaglijk verschil in ornament-compositie in
die shawls, en al zal men bij alle de omgebogen perzische palmet terug vinden, en
de veer-lijnen uit kleine bloemmotiefjes opgebouwd, toch is de wijze waarop deze
motieven tot oen geheel zijn verwerkt bij
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iedere shawl schier anders. Nu eens zijn deze palmetten tot een algemeene
florale-samenstelling aaneengegroepeerd, dan weer naast elkaar geplaatst, soms
weder, wat m.i. op lateren datum wijst, door elkaar geslingerd of gedeeltelijk op
elkaar geplaatst.
Juist hiervoor is het prettig zoo'n geheele collectie bijeen te zien, een collectie die
voortreffelijk studiemateriaal zon bevatten om eens een historie der shawlornamentiek
te schrijven. Voor onze hedendaagsche versierders zou daar heel wat uit te putten
zijn. In afwachting daarvan echter kan men ze beschouwen en waardeeren om hun
prachtige kleurencombinaties en groepeering en wij raden een ieder aan gebruik
te maken van deze gelegenheid dat de heer van Delden zijn rijke verzameling eens
tentoonstelt.
R.W.P. JR.

De grafische tentoonstelling te Amsterdam.
Het was er, door de goede zorgen en den smaak van de architecten Baanders en
Dahlen, gezellig, ruim, frisch, rustig, waarlijk een tentoonstelling waar men voor zijn
plezier naar toeging! Geen s t a n d s die trachtten elkaar te overschreeuwen op
allerlei hinderlijke manieren, maar een geheel, waar men in de opgewekte stemming
werd gehouden, die belangstelling en onderzoekingsgeest, om te tieren, zoo noodig
hebben.
Er was op deze tentoonstelling een afzonderlijk gedeelte aan de grafische ‘kunst’
gewijd, en men had daartoe in het bijzonder de vrije kunst verkoren, waardoor van
een verband met de rest minder sprake was dan had kunnen en moeten zijn. Zou
het niet juist veel eigenlijker geweest zijn, indien men hier eens had laten zien, te
midden dezer etalages boek- en drukwerken, wat de kunst op het gebied van
toegepaste graphiek vermocht, en dus boekverciering, boekband, invitatiekaart,
programma, affiche had vertoond, in den vorm, waartoe samenwerking van kunst
en techniek het kunnen brengen?
Nu was hier veeleer een antithese tusschen kunst en techniek, want onder de
vele wonderen, die de driekleurendruk en vierkleurendruk bv. hier deden, was zeer
veel leelijks; een groot deel van het geëxposeerde getuigde maar al te zeer van
een neiging tot opzichtig pronken met resultaten van uitvindingen, op zich zelf
bewonderenswaardig, doch eerst door goede leiding tot
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winst voor de schoonheid te maken. Indien men - om iets te noemen - (de werken
der primitieven, die zich er zeer wel toe leenen uitgezonderd) kleurreproducties van
schilderijen in groote getale geëxposeerd ziet, wordt men slechts versterkt in de
meening dat juist het meest volmaakte procédé het gevaarlijkste is. Nog duidelijker
toont zich het bederf, waar men kleurendrukken ziet, vervaardigd naar aquarellen,
waarbij de maker geen oogenblik aan de mogelijkheden van reproductie heeft
gedacht (die dan ook schier onbegrensd zijn) en dus in allerlei weekheden en
slapheden is vervallen, waarvan een strenger, meer elementair procédé hem
weerhouden had. In werkelijkheid - voorzeker! - moest de gedachte alleen aan den
begeleidenden boekdruk, aan den markanten letter reeds tot reserve dwingen, en
als ideaal voor boekverciering niet gelden de naturalistische ‘schilderij’ die men
inlijst, maar de strakke houtsnee, die nog altijd het dichtst verwant is aan den
boekdruk.
Zoo zag men dan hier in het meer speciaal aan de drukkers gewijde overgroote
deel der expositie veel Duitsche firma's bonte platen vertoonen, die doen zien, dat
men zeer ver kan gaan in het nabootsen van kleuren - naast anderen, laat ons het
erkennen, die aangaven wat er aan moois gewrocht kan worden als de
reproductietechniek wordt gebruikt, niet ontwricht.
Een dergelijke tegenstelling was ook elders te constateeren, en wel in de étalages
der uitgevers. Naast mooi gedrukte boeken, in goede, verzorgde banden, waarbij
het beginsel van het door letter en vignet vercierde vlak was hooggehouden, zag
men allerlei schreeuwerigs, warreligs, klakkeloos tusschen zwemmende letters een
plaatje gedrukt. De verfoeilijke ‘prachtband’ vierde nog hoogtij, en het erge is niet
dat ze nog gemaakt worden, het fatale is, dat men er prat op gaat en ze exposeert!
Soms liet dezelfde uitgever naast mooie, goed verzorgde boeken, met een band,
waarover gedacht was, toch ook weer zulke monstruositeiten zien, wel een bewijs
dat hij niet wist wat hij deed, toen hij iets goeds liet maken. Er zijn uitgevers, die
zich in deze nooit bezondigen, en die blijkbaar prijs stellen op een gedistingeerd
uiterlijk van hun werk: b.v. Van Looy, Brusse, Van Dishoeck, Scheltema & Holkema,
maar veel grooter nog is het aantal dergenen, die in deze van toeten noch blazen
weten. En er zijn gansche categorieën boekwerken, die nog altijd leelijk schijnen te
moeten zijn; leelijk en onzinnig. Jongensboeken, kinderboeken in het algemeen,
als men het ‘artistieke prentenboek’, dat in deze een monopolie schijnt te hebben,
uitzondert.
Interessant was het voorzeker voor den leek, iets te zien van de werking der
machinerieën, die het zetten, het drukken, het vouwen en afsnijden zoo vlug en
netjes bezorgen, maar wat het overige betreft ging hot mooi hier te zeer te loor, en
droeg het geheel den stempel van een commercieele en reclame-tentoonstelling,
niet een, waar geschift en geclassificeerd was, die dus tot leering kon strekken. In
dat opzicht had men aan het bescheiden, en slecht bezochte ‘goed en slecht’,
drukwerk-collectietje van ‘Kunst aan het Volk’ in het najaar veel meer. Maar dat ligt
nu eenmaal aan den opzet.
De kunstwerken nu, die dus te zeer zonder verband met en te weinig als gezonde
correctie van de rest, hierbij hingen, de etsen, gravures, houtsneden, litho's gaven
wel eenig beeld van wat hier gemaakt wordt, ze zijn door het vele andere
eenigermate uit mijn herinnering gewischt, maar ik herinner mij mooie etsen van
Tholen en van Barbara van Houten, litho's van Moulijn, buryngravures van wijlen
Dupont, werk, niet onbekend, maar altijd weer graag gezien van Van Hoytema,
houtsneden van Veldheer en Tjipke Visser, blijk gevend van een robuste techniek.
Over het algemeen schijnt op het oogenblik weinig gelithografeerd te worden,
hetgeen stellig zeer jammer is.
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De collectie Drucker in het Rijksmuseum te Amsterdam,
door Max Eisler.
De collectie Drucker leert ons betrekkelijk weinig over de ontwikkeling der Haagsche
School, wier meesters zij ten deele vertegenwoordigt. Haar beteekenis ligt niet in
die richting. Wel kunnen we hier, wat Israëls betreft, door zijn ‘Naaistertje’ (1284 s),
een blik slaan in het overgangstijdperk, toen hij van angstvallig nateekenen tot eigen
schepping kwam, van bontheid en harde kleuren tot het weergeven der lichtbeweging,
en den stijl schiep, waardoor hij bij het nageslacht zal blijven bestaan; wel brengen
ons ‘Kippetjes voeren’ en ‘Bij de Wieg’ in het Parijsche atelier van Jacob Maris, waar
hij, die langen tijd belemmerd geweest was door den invloed van vaderlandsche
scholen, in stormachtige beweging geraakte door den strijd tusschen de verschillende
richtingen der fransche kunst van 1870, en de zwaarbloedige vastheid van zijn rijpe
jaren wist te veroveren; wel kan ter illustratie van Mauves eerste pogingen het
jongensachtig geschilderde ‘Atelier van Frederik van Os’ dienen, en de aquarel
‘Trekpaarden’, waarin toch al door het jeugdige penseelgepeuter heen de kostelijke
helderheid straalt van zijn zachten blik. Maar al deze dokumenten voor de wording
der school hebben niet veel meer bekoring dan die van het pikante. Zij zouden van
groote beteekenis voor de geschiedenis der genoemde kunstenaars kunnen zijn,
ontbraken niet de bruggen, die leiden naar hun overige hier aanwezige werken,
werken van hun latere en uiterste rijpheid. Ook komen hier de Haagsche meesters
niet in volledig getal voor. Matthijs Maris ontbreekt misschien omdat hij van de
overigen vervreemd is. Maar Johannes Bosboom en P.J.C. Gabriel zijn er ook niet.
En toch is deze verzameling de mooiste der school, haar werking harmonisch
samenklinkend, haar te beschouwen een volmaakt genot. Men woont hier op een
hoogte, waar het scheppen een wondervolle uitdrukking van rust heeft aangenomen
en tot een heilig handwerk is geworden, en men wordt zelf rustig en gelouterd.
Den schepper van deze collectie, den heer J.C.J. Drucker te Londen, kennen wij
niet. Maar des te zuiverder karakteriseert ons zijn werk zijn artistieke physionomie.
Artistiek, - want een artiestennatuur bezit stellig, die een zoo juisten blik op
schoonheid toont te hebben, die in den overvloed met zooveel karakter weet te
schiften en uit wijd verspreide deelen zoo weloverlegd, een harmonisch geheel weet
op te bouwen. Zeker, de nationale polsslag, een warme, op echt hollandsche wijze
geuite vaderlandsliefde, is ook hier de basis. Maar de sporen der persoonlijkheid
van dezen Maecenas zijn onmiskenbaar: van wat onaf is, al is het ook een begin
van latere rijpe kunst, van het grove, al is het ook nog zoo krachtig, is hij beslist
afkeerig, - eerst wanneer het werk tot de fijnste schildering gerijpt is, wordt hij er
door getroffen. Hierom, en ook omdat het intieme en het lyrische blijkbaar voor zijn
gevoelsrichting kenmerkend zijn, behooren ook Bosboom en Matthijs Maris tot zijn
gebied. Hier ontbreken zij weliswaar, Maar in de kleine keur, die hij aan de National
Gallery in Londen geschonken heeft, vindt men het ‘Interior of Haarlem Church’ van
den een en het ‘Montmartre 1870’ van den ander. Ginds, in den vreemde moest de
trots van het vaderland in vollen getale aanwezig zijn, hier gebood de takt voor alles
aan den totaalindruk der collectie te denken,
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waar die beide enkele stukken licht de harmonie van het geheel verbroken hadden.
Den grondtoon geven hier in heerlijk evenwicht aan: Jozef Israëls (1824-1911) en
Jacob Maris (1837-1899), Van Israëls' hoofdmotieven ontbreekt hier alleen dat van
den dood, en sommige stukken kan men beschouwen als de monumentaalsche uit
de rij van schilderwerken, waartoe zij behooren.
Door 24 schilderijen, en bovendien nog een verzameling aquarellen, krijgt men
het volledigste beeld dat men zich denken kan, van Israëls' latere techniek. Onder
de groote olieverfschilderijen doet ons ‘V r i j e r i j ’ (12840) een blik terugslaan naar
den tijd, toen de kunstenaar pas naar dergelijke motieven begon te werken. Want
met een stuk ditzelfde thema behandelend, het in 1856 in Rotterdam ten toon
gestelde ‘Eerste liefde’, vatte Israëls, die toen in Zandvoort van het historisch genre
tot het natuurlijke leven gekomen was, de eerste variant zijner rijpende
uitdrukkingswijze aan. Het hier aanwezige schilderij levert vooral het bewijs, hoe
meesterlijk de kunstenaar leekenen kon, die daardoor alleen dit thema, in zijn eeuw
zoo vaak op soortgelijke wijze behandeld, uit de sfeer van het triviale huiselijke
genre in die van een groote, natuurlijke gebeurtenis
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gebracht heeft. Onder het matte licht van den smallen streep lucht zit in het
dof-groene, blond en bruin doorschemerde duingras, breeduit, op zij gekeerd, het
jonge meisje, dofblauw in haar japon met wit kapje. Het naaiwerk tusschen de
handen. Zij kijkt op naar den jongen man in het vaalbruine, dofgrijze pak, die op zijn
buik aan haar voeten ligt, Vorming en plaatsing der lichamen zijn gedaan in den
groeten stijl der echte teekenkunst. Zooals hier in zijn nog onvolgroeide breedheid
en plompe gebarentaal het halfonbewust mannelijke uitkomt tegen het waarachtig
kuische en teer-vrouwelijke van deze natuurlijke menschen... waarlijk, dit zet de
kroon op alles wat de kunstenaar zoowel als de mensch in Zandvoort doorleefde;
dit werk behoort thuis in de reeks van die eerst, wonderlijk laat in 't oeuvre van den
kunstenaar verschijnende dokumenten, die het directe en pakkende van de schets
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onverzwakt in het uitgewerkte schilderij bewaard hebben. Minder dan gewoonlijk
op den zielsinhoud berustend, doet de schoonheid van dit schilderij het plastische
en realistische kunnen van den meester des te duidelijker uitkomen en wekt op tot
vergelijking met een reeks schilders, naar stof en streven met hem verwant: met de
hollanders A r t z (vooral met zijn werk in 't
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museum Boymans te Rotterdam) en B l o m m e r s (van wien stukken met een
dergelijke breede bedoeling ook hier in Amsterdam, in 't Rijks- en Stedelijk Museum
te zien zijn) en met den duitscher H a n s v. B a r t e l s , Plaatst men echter dit
schilderij - waartoe het om de reeds genoemde redenen bizonder geschikt is - in
de reeks der nieuwere monumentale boerenstukken in Frankrijk, naast het werk
van M i l l e t e n D a u m i e r , dan komt toch weer de genre-achtige opvatting en de
belangrijkheid der gemoedsstemming op den voorgrond, waardoor deze Hollander
zijn eigen gevoelvollen aard tegenover de scher pere realistiek der fransche meesters
dokumenteert.
Dit schilderstuk zeer nabij komt door gelijke scènerie en door de belichting de
‘Blik in de verte’ (1284f.) Het vertegenwoordigt een aaneengesloten groote keten,
waarvan het karakter hier ten volle tot zijn recht komt en iets monumentaals heeft
verkregen. Het motief der verwachting. De vallende avond drijft deze jonge moeders
naar het strand; het is het lot der visschersvrouwen maanden lang alleen te zijn en
zonder tijding van den vader van hun kind - en nu paart zich de weemoed van
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dit sombere schemerlicht op zee met dien anderen der vruchteloos uitkijkende, stil
berustende vrouwen tot één groot en week accoord.
In geen motief van zijn kunst is de eenheid van natuur en menschen zoo volkomen
bereikt en in een eenvoudige stemming weergegeven, nergens komt zoo duidelijk
aan den dag haar door en door menschelijke basis, is tegelijkertijd haar vrouwelijke
ondertoon zoo tastbaar als hier. Op de duingolving rechts zit de slanke beenige
vrouw zóó op zij gekeerd, dat de geheele breedte van haar schoot naar ons
toegewend is, en het kind derwijze bij haar, dat het met de moeder in één silhouet
past en een deel van één en hetzelfde lichaam lijkt. Haar linkerarm tast naar achteren
in het stijve helmgras, de eenvoudig massieve teekening der ledematen wordt tot
de breedste gebarentaal, bouw en beweging van het kind zijn als met één streek
gegeven. Ook vertegenwoordigt de artistieke compositie van dit schilderij een
geheele reeks niet alleen van werken naar dit motief, maar in 't algemeen naar de
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haar vochtige vallende
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nevels. De groep op den voorgrond staat altijd in de schaduw tegen den stroom van
licht, die in zee gaat verzinken. Het gras bruinachtig groen, in de beide menschen
bruine, violette en grijsblauwe tonen. Maar dit geheele gedeelte, vooral in zijn
schaduwgroen, overdekt met een zwartbruinige rookerigheid, waarin figuren en
kleuren slechts als wazige verschijningen optreden en waarvoor de pastelachtige
behandeling, die al dezen stukken eigen is, al bizonder geschikt schijnt. Op den
achtergrond de zee, ondanks de rudimentaire aanduiding prachtig echt in zwaarte
en beweging, witachtig blauw met een zachte avondtint in zijn lichtschittering onder
den witbewolkten hemel met donkerblauwe plekken - een zilverachtig licht vormt
den overgang naar het rijk der schaduwen op den voorgrond en tempert de
zwaarmoedige stemming van de vrouw. De wijze waarop hier het bovenste deel
der groep, vooral het kinderlijke profiel van den vrouwenkop, in zijn lijnen-rhytmiek
en zijn diepen duister uitkomt tegen de lichtopzuigende ruimte van zee en lucht
getuigt op uitgelezen wijze van den gerijpten tastzin des meesters. Toch berust de
grootheid van zulke werken als ‘Blik in de verte’ voornamelijk op hun gedachte: de
weemoed van den mensch is slechts een druppel in den weemoed van het Al; de
natuur ontvangt ieder gevoel in haar schoot en voert het op, ook het zwaarste, tot
extatische innigheid; menschen- en wereldziel, alles is één....
Op het hoogtepunt van zijn groei verheft zich ook dit gemoed tot verbeelding van
het geestelijke.
Geput uit den dorpskring van Laren, een der weinige vindplaatsen van zijn
schilderszwerftochten, toont zich hier ‘Moederweelde’ (1284 g.), in 1875 gezien en
in 't schetsboek geteekend, daarna tweemaal (een exemplaar is bij den heer
R a n d w i j k in den Haag) met geringe afwijkingen uitgevoerd. Daarmee is van een
hoofdmotief van zijn oeuvre een bizonder innig en zonnig voorbeeld gegeven, van
het moederschap n.l. Hier ook weer, als elders zoo vaak bij hem, duidt het
eenvoudige gegeven op grootsche wijze naar het algemeen-menschelijke; daardoor
vooral verkrijgt het stuk een trek van het monumentale, dat ons, in deze lijst van
schamel, klein leven, te dieper treft. Achter het stoutmoedig afgesneden breede
venster opent zich de enge dorpsvrede voor onzen blik, een groen grasveldje, een
paar huizen met zware daken, een torentje - in 't waas van de buitenlucht-atmosfeer
door een teere opeenvolging van gedekte kleuren opgelost. Daarvóór een boersche
kamer, dè kamer van Israëls. Al het relief komt slechts van dat zachte licht, dat
volkomen in overeenstemming is met het gekozen moment en de benauwde
kameratmosfeer, een stuk ledikant, een schop, daartegen het groen op den vloer,
een tafeltje met hooge pooten en daarop een kruik, een flesch en schotel rechts
achter in de kamer - al dit typisch huisraad, dat hier thuis hoort en als iets onmisbaars
met het gezin meeleeft, komt slechts in zooverre duidelijk uit, als het door het zachte
lichtwaas getroffen wordt; en de onuitgesproken, in warmbruinen toon gehouden
kleuren, in de groep: wit, blauw, rood en, dieper van toon, de donkere kalk aan den
wand, de roodachtige steenen vloer en het doffe bruin van 't hout geven hun
verschillende tinten slechts in zooverre te kennen, als de geheele atmosferische
toestand van het interieur dit toelaat. Het resultaat is een ongewoon fijn schilderachtig
geheel. Maar ten slotte komt toch alles in het schilderij alleen door de menschen:
want over den mensch handelt de kunst van Israëls. Zij zijn oorsprong en doel van
alle stemming. Het groepje om de tafel voor het naaimandje is een van de
eenvoudigste, meest onbevangene en aangrijpende van het moederschap; alles
doet dienst om dit begrip uit te drukken: zooals het blonde jongetje, met zijn zweep
in 't linkerhandje, met het rechter naar moeder grijpt - bang voor de naderende kip;
een gebaar van kinderlijk instinct dat hulp zoekt bij de moeder,
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zooals de slapende zuigeling vol teederheid op moeders schoot is neergelegd,
waardoor de zware, aandoenlijke buiging van het vrouwelichaam bereikt werd,
zooals de moederlijke en de huislijke zorgen in de handen der vrouw - de eene in
stijve rust steunend het armpje van den zuigeling, die niet wakker
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mag worden, de andere met het witte naaiwerk bezig - op zachte wijze vereenigd
zijn, en eindelijk zooals het opvallende licht als medewerkt tot de samensmeding
van deze groep-uit-één-bloed - zoo behoort dit alles tot het fijnste en innigste, wat
diepbezielde schilderkunst unit heeft bereikt.
Israëls heeft hier met dit werk zijn eigenlijk domein, het intérieur, betreden. Maar
al onderscheidt men ook de beschreven stukken in landschappen en binnenhuizen,
hun aller werking is ten slotte toch altijd dezelfde: zij geven menschenstemmingen,
die de vrije en gebonden ruimten trillend vullen, vaag, hall bewust zieleleven.
Voor een natuur als die van Israëls is het maar één stap, van de zachte,
halfzonnige opvatting van het motief in ‘Moederweelde’ tot de tragische variante
ervan in ‘De Moeder’ (1284 h), waarmee hij een andere reeks stukken met het thema
de verlatene opneemt. Nadat de vroegere historie-schilder eens voor altijd van het
hartstochtelijke dramatische konflikt afstand had gedaan, bleef hem de resignatie
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als tragische stemming. De groep aan de tafel toont de prachtige vorming der latere
binnenhuizen. De moeder, het slanke beenige type der visschersvrouwen bij Israëls,
met een wondermooien mond, dunne gesloten lippen, waarop het leven harer
onderdrukte, afgetobde natuur zijn eerste sporen reeds heeft gedrukt, zit op een
rieten stoel voor het lage tafeltje met den dampenden aardappelschotel. Op haar
schoot houdt zij haar blond kind, - als uit de ruwe stof van vleesch en beenderen
gekneed, - dat in het eene handje een stuk aardappel vastklemt, het andere in den
mond houdt en voor zich uit suft. Zooals dikwijls bij Israëls zijn het ook hier de armen
en handen der vrouw die het woord voeren. De rechterhand is, ofschoon slechts
bezig met een eenvoudig gebaar: het brengen van de vork naar den nap, prachtig
van zwaarte en van dat groote toetastende, waardige gebaar, dat al dezen
eenvoudigen menschen eigen is en hen doet aanzien als natuurverschijnselen. De
linkerarm en hand liggen dicht tegen het kind aan, de hand met de breede ader- en
beenderenteekening omspant als een net het kleine lichaam, dat door de breede
moederschoot wordt vastgehouden als was het nog ongeboren, en daarbij treft het
licht gedeeltelijk juist de borst der moeder, het hoofd van het kind en die heerlijke
linkerhand, die door licht en schaduw forsch wordt gemodelleerd. Ook elders worden
koloriet en licht aan de innerlijke beweging van het stuk dienstbaar gemaakt, zijn
zij de mild getemperde schilderkunstige middelen tot haar uitdrukking en verbinden
zij zich tot een warm wazigen toon, die in de kamerschaduw, boven in diepgroen,
beneden in rijp bruin, vastgelegd is. Overigens, als minder duidelijk uitgedrukte
overgangen, het doffe blauwgroen van het gordijn, het houtbruin van tafel en stoel,
het witte schortje over dat violette onderkleed van het kind en de bruinachtige
onderrok der vrouw. Het licht dat uit de groenigblauwe open plek voor het
vensterhoekje naar binnen dringt, verspreidt zich zacht naar alle richtingen van de
schaduwrijke kameratmosfeer, heeft zijn deel aan iedere vormgeving en bepaalt
mede de waarde der kleuren - zooals bijvoorbeeld bij de donkere vrouweblouse,
waaraan dit fijne schijnsel een toon van zilvergrijs en violet ontlokt. Karakter,
schoonheid, en die niet nader te definieeren milde rijkdom van Israëls' koloriet, innig
saamgeweven met het licht der schemering, komen hier tot volle uiting.
Ook naar het motief der zwervelingen en dakloozen vormt ‘Moederweelde’ een
overgang. Wie de intieme bekoring van een eigen huiskamer zoo innig doorvoelt,
peilt ook de gansche diepte der zwervende ellende. De eerste behandeling van dit
thema vindt men in een teekening uit de dagen van Zandvoort. Van de vele
gelijknamige varianten staat bovenaan D r u c k e r s ‘Langs velden en wegen’ (1284
l). Onder den grijzen rookerig zwaren hemel, met aan den linker horizon wat
avondschemering, ligt het vaalgroene, vochtige weiland in een ongewisse, maar
geweldige breedheid. Langs de zwartignatte wegvoren trekt een donkerharige hond
de zwartgrijze kar met allerlei rommel er in. Daarnaast de vrouw. In het dofblauwe
kleed met den bruinachtîgen schoudermantel, met een stompe muts en op klompen,
sleept zich de oudachtige vrouw voort, moeilijk gebogen, met onregelmatigen
sloffenden tred; aan den linkerarm de mand, de rechterhand aan den wagen, tegelijk
leunend en voortduwend. Uit de wijze waarop pad en groep op den voorgrond in
hun zwartachtige rookschaduwen afsteken tegen de lichte zachtgroene verte met
het warmzilverige, roodgeel dóórschijnende deel van de lucht, waar de beweging
der vermoeide vrouw zich heen richt; en zoo dus het drukkende, zware en zwervende
op den voorgrond met een helderder, lichter, troostrijker sfeer verbonden wordt, het
aardsch beperkte met het elementair bevrijde, het allerdaagsche met het eeuwige;
daaruit blijkt weer het grootere gevoel van den meester, dat - hoewel thuis in
binnenhuizen en daaruit elke innigheid
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puttend - toch eerst onder de huiverende aanraking met de vrije natuur zijn vlucht
in iedere hoogte en verte nemen kan. Let daarbij op de geheel veranderde taal die
de figuren spreken en op de andere schilderkunstige middelen, als hij in het
wild-avondlijke buiten treedt en uit de dompe kamerschemering! Hoe gemakkelijk
en vanzelf sprekend voegt zich de grootere vorm naar de grootere gedachte, en
vergroeien mensch en leed, op een anderen, machtiger bodem geplaatst, daarmee
tot een nieuwe, elementaire eenheid!
Tot op zijn diepste wortelen ontbloot, verschijnt ons het genie in de ‘Joodsche
Bruiloft’ (1284 h). Want hier eerst heerscht het bloed van den meester op gansch
eigen gebied. Met het rijpste, sappigste penseel zijn de figuren geschilderd, de bruid
en bruidegom, de vader en een vrouw aan den linkerkant, een meisje rechts en
twee, drie personen meer achteraan in de blijkbaar steen-omgeven ruimte. De
mannen zijn van het gemiddelde type der grofbeenige hollandsche joden, bij de
vrouwen vinden we het voor Israëls karakteristieke ovaal, dat opvallend aan
Rembrandts Davidskop doet denken. Prachtig is bij deze plastische schildering de
breede modelleering door brokken licht en schaduw en prachtig het bizonder
ontwikkeld tastgevoel voor den graad van zwaarte en hardheid der, als te grijpen
liggende, stoffen. De grondlijnen der struktuur zijn verborgen. De teekening is geheid
opgegaan in de kleur- en lichteffecten, de compositie schijnt op 't eerste, gezicht
zelfs zonderling ongeordend en verward. Maar na langer beschouwing ontdekt men
een spaarzaamheid in het koloriet, waarop de schoonheid van het schilderij in
hoofdzaak berust; zelfs het licht is hier aan deze orde onderworpen. Voor den diepen
bruinen schaduwtoon van den achtergrond is een kleurige groep opgesteld, wier
lichtste, fijn-
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ste centrum door de in 't witgekleede, gesluierde bruid gevormd wordt. Ook het
gedeelte van den witzrjden gebeddoek dat haar rug verbergt, schijnt licht en luchtig,
de gouden rand eraan is door een heller geel uitgedrukt. Op het andere gedeelte
van den doek, dat den in 't zwart gekleeden bruidegom ten halve bedekt, vallen
reeds eenige kamerschaduwen, die den stuf zwaarder maken, het goud een
bronstoon geven. Ook links leunt het zwart van den ouden man tegen de lichte
wazige verschijning van het midden aan, die zoodoende, in een donkere lijst gezet,
te sterker uitkomt. Verderop komen - wederom paarsgewijze - dieper getoonde
kleuren, de jonge vrouw in het violette gewaad, achter den hoek van de tafel met
de kaarsen in koperen kandelaars en het meisje met het bruine haar in dofgroene
pluche en een paar lila bloesems in de hand, - de bezielende, zware overgang van
't koloriet naar de vage kamerschaduwen. De matparelende lichtglans valt op den
gebeddoek, die den jonggehuwden als achtergrond dient, in al zijn volte, voor 't
overige alleen in zwevende vlekken op menschen en vertrek. (In geen enkel schilderij
van Israëls ligt de vergelijking met Rembrandt, vooral met de ‘Nachtwacht’, zoo voor
de hand als hier). Ontleend aan de sfeer der strenggeloovige, aan oeroude gebruiken
trouwgebleven joden, vormen typen, dingen en ceremonie een in-elkaar-levend
geheel. En meer dan dat. Ook de kleurenwereld is geput uit den smaak van dezen
kring, past in het akkoord der tradities, en de schilderhand heeft er een toon aan
gegeven die als van de ouderwetsche stoffen afgeschept schijnt. Zoo ontstaat ten
slotte ook in de hoofdpersonen der plechtigheid het monu-
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mentale van den indruk niet uit hun individualiteit, maar uit de raskenteekenen van
hun innerlijke beweging: de knokige en tegelijk vleezige hand van den jongen man
houdt met eigenaardige teederheid de linkerhand zijner bruid omvat, om haar den
ring aan te steken - maar zulk expressief handenbeweeg zien wij ook elders bij
Israëls vaak; hier evenwel de orthodoxe uitdrukking van gebaar en gelaat van den
man, geheel opgaande in de traditie van het oude volk, - de uitdrukking van
elementair schaamte-gevoel in het ietwat gebogen hoofd der jonge vrouw, dat trage
ophouden van de hand, die afweert en begeert, - ziedaar wel de onmiddellijke
uitdrukking van het rastemperament, een teekening gedaan met al de waardigheid
van het rasinstinkt. Daarbij verrast ons juist in de scheppingen uit deze reeks een
voor den schilder ongewone objektiviteit, die de oorzaak der groote epische werking
van dit stuk is, - geen spoor van idealiseering of ook maar religieuse verheerlijking.
Dezelfde vrije, maar eerbiedige geest maakt het hem soms mogelijk de heilige
verhalen van zijn volk in het licht van den oertoestand weer te geven. Naast ‘David
voor Saul’ (in 't Stedelijk Museum) hier ‘Adam en Eva’ (1284 m). Hij, die juist bij zijn
eerste optreden in 't publiek (1848) zich tot taak had gesteld, aan een onderwerp
uit denzelfden kring dramatische kracht en beweging te ontwikkelen, wil hier, in zijn
vollen wasdom, niets anders dan de groote stemming der oudheid hernieuwen. En
terwijl hem destijds de teekening het voornaamste middel was om zijn bedoeling te
verwerkelijken, bedient hij zich nu uitsluitend van schemerlichteffecten. Zijn lyrisch
uitdrukkingsmiddel is thans bekwaam geworden elke vage geestesillusie, waarom
het hem te doen is, uit te drukken.
De overige olieverfstukken zijn variaties op de beschreven motieven en doen
denken aan andere, waarvan elders de klassieke voorbeelden te vinden zijn. Onder
de varianten staat bovenaan ‘Het late uur’ (1284 n), dat het thema van ‘Langs velden
en wegen’ met dat van ‘Het Moederschap’ verbindt. Zooals op de meeste
maneschijnstukken van den kunstenaar heeft de geheele kleurenstemming een
groenachtig-blauwen grondtoon. Evenwel berust hier de bizondere schoonheid op
den vibreerenden glans, die de lucht geheel te vervullen schijnt. Daarbij een nuance
in het licht, die een diepere beteekenis heeft; een fijne of meer nog teedere
schemerschijn omspeelt het groepje, alleen het kinderkopje met het witte mutsje is
even sterker belicht, langs het ruggetje glijdt die klaarheid dan zacht naar beneden
en geeft aan den grijsblauwen rok der vrouw een lichten zilverglans; dat alles geeft
aan de schildering een accent van dichterlijkheid en zachten troost, die den
beschouwer nog meer ontroert.
Het ‘Larensch tafereel’ (1284 i) moet nog in 't bizonder vermeld worden wegens
de eigenaardigheid der compositie - de hooge open deurlijst, het schilderij als
middendoor snijdend, - die, evenals ook het neergehurkte meisje, zeer opvallend
doet denken aan het (trouwens ook eens afzonderlijk geschilderde) meisje op den
drempel in het schilderij: ‘Na den storm’ (Stedelijk Museum) en ook omdat dit stuk
iets bevat uit de sfeer der boersch-huiselijke werkzaamheden, die Israëls soms
direkter dan hier tot onderwerp heeft gekozen, Behalve het ‘Buurpraatje’ (1284 r) waarmee Israëls weer eens terugkeerde tot het gemoedelijk genretooneeltje, dat
de kunstenaar overigens later slechts zelden behandelde, - opmerkelijk door het
sterke accent van het blauwachtig zilveren maanlicht - vinden we hier nog drie
voorbeelden van des meesters portretkunst. Juist aan dit onderdeel van zijn kunst,
waarin hij het ruimste onderricht ontvangen had en waarmee hij zich het eerst in
het publiek waagde, kunnen wij het best zijn steeds voortgaande ontwikkeling
toetsen. De studies in deze collectie zijn uit zijn lateren tijd, geen portretten, maar
schilde-
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rijen: het vroegste is ‘Modelstudie’ (1284 t), opvallend door zijn objektiviteit, frisch
en eenvoudig gegeven, in een ongewoon vochtiggrijzen, matglanzenden toon; de
‘oude Isaac’ (1284 p), een van zijn vele oude-jodenkoppen, sappig en breed
gemodelleerd door warmgeel licht en donkere schaduwmassa's en ten slotte
‘Melancholie’ (1248 q), een meesterstuk uit zijn vrouwenfiguren: in een grijsblauw
waas, waarvan de hoogten en diepten alleen den achtergrond, de japon en de
prachtig geschilderde lichaams-vorm doen uitkomen,

JOZEF ISRAËLS. HET LATE UUR.

leeft deze breed en oprecht doorwerkte kop onder de warmte van het donkerbruine
haar. Aan rijpst synthetische voordracht is hier een wondervolle rijkdom van inhoud
gepaard.
Van de aquarellen der collectie herhalen twee, de ‘Zoon van het oude volk’ (2926
l) en ‘Alleen op de wereld’ (2926 b) het thema der olieverfschilderijen in het Stedelijk
en Rijksmuseum. ‘Aan het Strand’ (2926 3), ‘Dr zieke buurman’ (2926 5), het
‘Boerenbinnenhuis’ (2926 3) en ‘Het naaistertje’ (2926 10) maken ieder deel uit van
een samenhangende motievenreeks, die hij al heel vroeg aangevangen en vaak
weer opgenomen heelt; ‘De Rabbi’ (2926 2) en ‘Maaiers’ (2926 4) zijn verwant met
eenige dergelijke stukken uit zijn allerlaatsten tijd, waarin deze techniek zoo geheel
tot haar recht komt, alleen ‘De Schoenmaker’ (2926 9) en ‘De Hengelaar’ (2926 7)
staan apart. Deze beide stukken geven ons tevens een uitstekend inzicht in het
tweeledig karakter van Israëls' aquareltechniek. Bij de eene methode - waarvan de
schoenmaker aan zijn aardappelmaal een sprekend voorbeeld is - is de teekening
hoofdzaak, een breede teekening die in groote trekken lichaam en gebaar weergeeft;
in overeenstemming hiermede is het papier, als voor een schets, bijna droog
behandeld. Hij de tweede - hier prachtig vertegenwoordigd door den hengelaar
onder den bloeienden boom - komt de kleur het meest uit, week en bloeiend
voorgedragen, alle verschijningen in de wazige onbepaaldheid van het geheel
opnemend en oplossend. Door deze methode bereikte de meester de grootste
hoogte van fijn aquarel-
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JOZEF ISRAËLS. DE SCHOENMAKER, AQUAREL.

stijl, want door haar was het hem mogelijk stemming te geven, lyrisch te zijn, hier
benadert hij den rijkdom zijner olieverfstukken. Tegelijkertijd vond hij hier een
houvast, om het geprononceerde, niet zelden dissoneerende en bijna zoetelijke
koloriet, waar hij dicht aan toe kwam in de helderheid der andere aquarellenreeks,
te ontwijken en het juiste middel aan te wenden, dat het stronmende schemerlicht
recht deed wedervaren.
Zonder twijfel, - geen der andere Haagsche meesters komt hier zoo in zijn geheele
persoonlijkheid naar voren als Israëls, hij is de sterkste zelf-getuigenis van den
verzamelaar, wiens houding tegenover andere kunst als van hem uit schijnt te gaan.
Van A l b e r t N e u h u i j s (geb. 1844) is wel is waar maar één stuk aanwezig,
‘Bij de wieg’ (1742 a). Maar daar zijn krachtig talent zichtbaar beperkt is en zijn werk
iets monotoons heeft, geeft dit stuk zijn kunst toch wel in hoofdzaak weer. Alleen
zijn aquarellen kan men voor een totaalindruk niet missen. Want evenzeer als bij
zijn kameraden en meer nog dan bij Israëls ligt een nog weinig gewaardeerd deel
van deze persoonlijkheid in zijn aquarelkunst, zonder welke zij geen geheel is. Laat
men maar eens het goede specimen hiervan bij den heer Randwijk in den Haag
gaan zien, het stuk ‘Moederschap’, dat de meer populaire deugden van zijn bekende
schilderijen in bewogenheid en echte voornaamheid overtreft en nadert tot het
werkelijk groote. Maar dat van het eerste werk van Neuhuijs, dat door zijn vol koloriet
het gemis aan de latere vrijheid en breedheid rijkelijk vergoedt, hier niets aanwezig
is, schaadt de waardeering van den schilder die hier toch al - vooral in de buurt van
Jozef Israëls met wien hij eigenlijk alleen uiterlijk iets gemeen heeft - een moeilijke
positie heeft. Want uitgezon-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

253
derd misschien de figuurstukken van Jacob Maris, die bovendien nog, wat de directe
kracht der lichamelijke verschijning betreft, door atmosfeer en toon rijkelijk getemperd
worden, staat Neuhuijs hier alleen in zijn plastische vastheid en het geprononceerde,
rijke koloriet, dat daarmee in overeenstemming is. Het oog, gewend aan den
ingehouden toon der andere werken in deze collectie, meent in de open kracht van
dezen kunstenaar bijna grofheid te zien, maar dat gevoel ontstaat alleen door
vergelijking met de omgeving. Naast de meer robuste kunst van buitenlanders, blijkt
Neuhuijs nog hollandsch-gereserveerd genoeg. Het wiegthema is het bijna uitsluitend
gebied van dezen kunstenaar. Zelfs bouw en ordening van het schilderij komen
telkens terug. Alleen daardoor al treedt hij in de rij der Hagenaars, niet als een leider,
maar als een zeer belangrijk volgeling. Evenals van de anderen zoo is ook van hem
het zuiver artistieke doel, de slechts weinig verschillende variaties te geven van een
telkens terugkeerend motief, nuances in vorm en beweging der lichamen, in kleur
en licht, met het uur van den dag veranderend. In den veilig ommuurden kamerhoek,
waar in de doffe diepte een houten kast, begrensd door den linkerrand van 't stuk,
en een bordenrek aan den wand zichtbaar zijn, zit, met den rug naar 't venster op
een laag bankje een jonge vrouw, die een aardappel schilt. Een

JOZEF ISRAËLS. DE HENGELAAR, AQUAREL.

blond kindje staat voor haar met het armpje op haar schoot, in afwachting van het
lekkere hapje, een zuigeling ligt in het rieten wiegje daarachter te slapen, de kat
naast de vrouw op den voorgrond. Alleen reeds de wijze waarop de personen en
dingen hier gevormd zijn, getuigt van een realisme dat direct stevig, bijna
vulgariseerend aandoet; gelijk op een vroegere trap zijner ontwikkeling door
uitvoeriger teekening, ontstaat thans het breed opgezette lichamelijke uit de
plastische kracht van de verf. De synthetische voorstelling, voor den kunstenaar
ook elders karakteristiek, staat echter niet in den weg aan fijn geobserveerde en
uitgevoerde détails. Zoo'n slapend kind b.v. is bij Neuhuijs echter, roziger, meer
levend
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vleesch dan bij iemand anders. Vochtig, vloeiend aangedragen ontwikkelt zich uit
een warmen grondtoon een vol en sappig koloriet, dat ook het licht in dienst neemt;
het heeft een groot en vastbepaald aandeel aan de plastiek en helpt kleuraccenten
te

ALBERT NEUHUIJS. BIJ DE WIEG.

doen uitkomen, het is dus slechts als koloristisch hulpmiddel aangewend. Door een
ongelijke bepaling van kleur en licht ontstaan zelfs kleine, maar toch merkbare
dissonanten; zoo b.v. wat de kleur betreft het vale blauwrood aan den linkeronderarm
der vrouw tegenover het prachtige diepe rood van het staande kind en het in dit
matte licht vochtige grijs van het wiegje; - en wat het licht aangaat is er gebrek aan
harmonie tusschen het vale schijnsel op hoofd en rug der vrouw en de warme
goudtonen buiten en achter in de kamer. De aquarel ‘Middagmaal’ (29500) overtreft
het olie-verfwerk ook door de grootere eenheid van het geheel. Vergeleken bij
dergelijke thema's uit Israëls' binnenhuisjes, blijkt hier de kunstenaar eenvoudiger,
direkter, breeder en helderder. Deze techniek hanteert hij zuiverder dan de olieverf,
alles vloeit breeder uit, lieflijker en vlokkiger; alleen treft soms - zooals hier op den
steenen vloer - in
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dat wolkachtige een lichte wanklank. Prachtig blijft hier vorm en kleur geheel in de
sfeer van de waterverf. Bovendien weet hij met dit middel evengoed de diepte der
donkere kamerlucht weer te geven, als er die fijne grijze matten glans door te
verkrijgen, die al het zware licht maakt en veredelt. In één woord - de aquarel is
voor hem het uitdrukkingsmiddel, waarmee hij sommige onzekerheden van zijn
olieverfwerk weet te ontgaan. Onder een zwartbruine, boven den breeden
schoorsteen aan den matgrijzen achterwand blonde zoldering, om de tafel van licht
hout, de boerenfamilie, de man in bruine jas, de vrouw in zwartgrijs met lichtgrijzen
halsdoek en bruinroode muts, het kind wit. Uit een bruine aarden schotel stijgt de
lichte damp van het aardappelmaal. Dieptonig, blank en klaar. Het hollandsche
binnenhuis heeft in de aquarelkunst misschien nergens anders deze simpele kracht
van relief en koloriet bereikt; door zulke stukken begrijpt men de groote waardeering,
die deze kunstenaar van zijn landgenooten ondervindt, en deelt men daarin. Maar
't is waar, zoo iets volmaakts is in 't werk van Neuhuijs een uitzondering en doet het
gebrek aan evenwichtige ontwikkeling bij zoo groote begaafdheid des te meer
gevoelen.
(Wordt vervolgd.)

Avondliedje,
door Willem de Mérode.
Ruischt de sluimer uit de tuinen
Binnen met den avondwind?
Uit de fluisterende kruinen
Staart het duister stil en blind.
Melancholisch murmelt, even
Hoorbaar, of hun droom begint,
't Weeke wiegelen der reven,
Zacht als 't aadmen van een kind.
Maar míjn oogen worden heller,
Of zich 't licht in hen verstak;
En mijn bloed bonst luid en feller,
Of de branding in mij brak.
En mijn opgestormd verlangen
Stilt zich niet en slaapt niet in,
Vóór de zee den schijn zal vangen
Van het nieuwe dag-begin.
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Exotisme in de kunst,
door dr. Herman ten Kate. (Vervolg).
II. Tropisch Afrika.
Het is betrekkelijk kort geleden sedert kunstenaars naar tropisch Afrika togen om
er land- en volk, dieren en planten te gaan schilderen. De Duitschers hebben tot
nog

FIG.

12. R. HELLGREWE. DE KOBWEBERG BIJ QUINIANI.

toe op dit gebied het beste werk geleverd. En onder dezen zijn er vier, die vooral in
aanmerking komen.
De veteraan onder de Duitsche Afrika-schilders is RUDOLF HELLGREWE. Reeds in
1885 ondernam hij een reis naar Oost-Afrika, die veel opleverde. Hellgrewe's
schilderijen en teekeningen zijn legio: landschappen, genrestukken, gevechten. Ook
schilderde hij ettelijke panorama's.
Het eerste wat ik van hem zag, was zijn in 1888 verschenen plaatwerk A u s
D e u t s c h O s t - A f r i k a , W a n d e r b i l d e r . De reproductie der oorspronkelijke
gouaches is veelal niet geslaagd. De contrasten van zwart en wit zijn zóó scherp,
de halve tinten en overgangen zijn zóó schaarsch, dat de beschouwing van meer
dan één plaat bepaald vermoeiend is. Zij stellen meestal gebeurtenissen op de reis
van den schilder voor; verder landschappen, die de beste zijn. Hellgrewe schreef
er toelichtingen bij. Natuur-tafereelen als L a n d s c h a f t a m M b u s i n i (pl. 6) en
Erster Blick der Gebirge von Uguru von der Makato-Ebene
a u s (pl. 10) geven een denkbeeld van de schoonheid dezer streken. De niet zeer
gunstige indruk, die dit, plaatwerk op mij gemaakt had, verdween geheel toen ik
later het atelier van Hellgrewe te
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Friedenau bezocht en ook in het gebouw der Kolonial Gesellschaft en in 't Kolonial
Museum te Berlijn met zijn oorspronkelijk werk kennis maakte. Het bleek mij toen,
dat Hellgrewe niet alleen een uitmuntend kolorist is, maar ook de kunst van
composeeren verstaat. Zijn werk is niet slechts waardevol als kunst, maar heeft ook
wetenschappelijke waarde.
De majestueuze sneeuwberg Kilimandscharo is een motief, dat Hellgrewe meer

FIG.

13. R. HELLGREWE. AAN DE GRENS VAN HET MASSAIGEBIED.

dan eens schilderde. Geen wonder, want zijn gebied is een der schoonste uit de
tropische bergwereld. Ook Hellgrewe's gouaches D e r K o b w e b e r g b e i
Q u i n i a n i (fig. 12) en A n d e r G r e n z e d e s M a s s a i g e b i e t e s (fig. 13)
geven een juist denkbeeld van 't Oost-Afrikaansche landschap. Ofschoon thans
uitsluitend landschapschilder, heeft Hellgrewe vele episodes uit de koloniale oorlogen
der Duitschers, ook in West-Afrika, vereenigd. Daaronder is vooral te noemen de
schilderij A n g r i f f a u f D a r e s S a l â m : een fusillade onder de kokospalmen
en op den achtergrond een kanonneerboot, die het vuur der Duitsche verdedigers
ondersteunt. Het is vol actie, de inlandsche typen en de gloed der keerkringszon
zijn uitmuntend weergegeven. Een dergelijk tafereel is de landing der marine-troepen
bij Pangani. Een mooie schilderij van den kalen, vaalgelen Waterberg, in Zuidwest
Afrika, bij zonsondergang doet wel is waar den kunstenaar eer aan, maar de plaats
herinnert aan een der meest dramatische episodes, die ooit in de koloniale
geschiedenis hebben plaats gehad. Het was hier, dat de Christelijke legerscharen
van Wilhelm I.R. het volk der Herero's in 1904 als met een ijzeren muur omsloten
en langzaam deden vergaan van dorst.... Niet minder dramatisch, ofschoon geheel
anders van conceptie is Hellgrewe's A f r i k a n i s c h e r T o t e n t a n z . Het zijn 12
groote fresco's in het universiteitsgebouw te Jena. Zij veraanschouwelijken de
ondeugden, die in koloniale
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FIG.

14. WILH. KUHNERT. OLIFANTEN AAN DEN RIVIEROEVER.

kringen dood en verderf brengen. Door hun gezond realisme zijn deze schilderingen
leerzamer dan de strengste zedepreek.
Verschillende werken over Afrika, o.a. die van Wissmann en Carl Peters, werden
door Hellgrewe geïllustreerd. Deze kunstenaar wijdt zich thans hoofdzakelijk aan
het Noord-Duitsche landschap. De studies uit West-Pruisen en Posen, met heide,
rotsen, meertjes en rivieren, en goed waargenomen lucht- en lichteffecten, die
Hellgrewe mij liet zien, zijn voortreffelijk en staan dunkt mij ook uit een
kunstenaarsoogpunt boven zijn Afrikawerk.
Wanneer men uit een der eentonige straten van het nieuwe Berlijn in het atelier
van den schilder-reiziger WILHELM KUHNERT komt, dan is de overgang groot en
verrassend. Van de leelijkheid en banaliteit der moderne beschaving, van den
grauwen triestigen dag, eensklaps in het pittoreske zonnige Afrika! In het atelier,
zoowel als in de aangrenzende vertrekken, talrijke schilderijen, schetsen en
teekeningen van dieren, land en volk, van Egypte tot Dar es Salâm, om van Ceylon
niet te spreken. De wanden, ezels en stoelen, alles is er mee gevuld. Een collectie
kolossale olifantstanden op den grond; jacht-tropeeën, wapens, ethnographica,
bibelots, Oostersche divans en tapijten en dierenvellen alom, - dat alles treft uw oog
als ge den drempel van Kuhnert's woning hebt overschreden.
Toen ik Kuhnert bezocht, was hij kort te voren van zijn vierde Afrikareis
teruggekeerd. In den rustigen eenvoudigen man zou men niet den grooten
Afrikaschilder en nimrod vermoeden. Maar met hem sprekende, gevoelt men al
spoedig, dat hij thuis behoort in die omgeving, waar de ‘Hauch’ der wildernis u
tegenwaait. Gij ziet, hoort en ruikt de verschillende dieren, die haar bevolken. De
wilde krijgshaftige gestalten van Schilluk's, Dinka's en Massai gaan voor u leven en
de duizend geluiden der grassteppen en bergen bereiken uw oor. Ja, Kuhnert heeft
inderdaad de Oost-Afrikaansche wildernis met al wat er leeft meegebracht voor zijn
thuis zittende landgenooten, zooals geen ander ooit vóór hem.
Leerling van Paul Meyerheim, toog de nu 48-jarige Kuhnert in 1891 voor 't eerst
naar Oost-Afrika. Zijn voorlaatste reis was met den koning van Saksen in Egypte
en Oost-Sudân. En eenmaal bereisde Kuhnert Ceylon om er in de afgelegenste
streken het dierenleven te bestudeeren.
Ook van Kuhnert, zooals van Raden Saleh, kan men zeggen, dat hij het wilde
dier heeft begrepen zooals Rosa Bonheur en Henriëtte Ronner het tamme (S. Kalff).
Maar Kuhnert staat ver boven den Javaanschen schilder. Het ietwat gekunstelde,
theatrale dat bij Raden Saleh's dierentafereelen wel eens afbreuk doet aan het
natuurlijke, ontbreekt geheel bij Kuhnert. Zijn dieren zijn niet alleen natuurlijk, maar
hij beeldt die af in hun omgeving. Hij geeft de dieren te zien, niet zoozeer onder
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woud, aan de boorden der rivieren. Kuhnert
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schildert met voorliefde

FIG.

16. WILH. KUHNERT. ANTILOPEN IN DE GRASSTEPPEN.

groote zoogdieren, zooals olifanten, giraffen, buffels, antilopen, gnu's, zebra's,
leeuwen en tijgers; maar ook krokodillen, vogels en andere dieren ontbreken niet.
En waar Kuhnert volkstypen, landschappen of reisepisodes heeft geschilderd of
geteekend, daar toont hij hetzelfde meesterschap als in zijn dierenstudies. Ook aan
de terreinsgesteldheid en de flora van het milieu der dieren is veel zorg besteed.
De oorspronkelijke studies naar de natuur zijn conscientieus geteekend en breed
gepenseeld. De schilderijen gesoigneerd en toch in 't minst niet gelikt. Er is nergens
overgroote uitvoerigheid, noch verzaking van details. De kleur is helder, frisch,
kortom, zooals het licht en het land daar ginds zijn. We zien bij Kuhnert de natuur
teruggegeven door een groot meester, die tevens natuurvorscher is.
Onder de photo's naar zijn schilderijen, die Kuhnert mij ter reproductie afstond,
heb ik er drie uitgezocht (fig. 14-16). Zij geven een denkbeeld van zijn meest gewone
genre.
Hoewel zijn werk grootendeels uit schilderijen bestaat, zijn er toch ook aquarellen
en pastels onder. Ik herinner mij een pastel, eenige poulepintades voorstellende,
die voortreffelijk was.
Onder zijn landschappen trof mij vooral het F l u s s b i l d a m U l a n g a , met
draperieën en festoenen van slingerplanten om de boomen, en dan de
boschgezichten bij de eerste morgenschemering, tegen zonsondergang en 's nachts
bij maneschijn.
De Gesellschaft für Erdkunde te Berlijn is in 't bezit van een paar door Kuhnert
geschilderde landschappen, die mij onuitwischbaar voor den geest staan. Het eene
is een gezicht op den Kilimandscharo, genomen niet ver van de hoogste toppen
des bergs. Het terrein is rossig geel; plekken dicht bosch bedekken hier en daar de
hellingen, die eindigen in de stompe, met sneeuw bedekte toppen. Daar boven en
tusschen zweven witte en grijze wolken. Op 't geheel ligt die stempel van grootsche
rust, die aan 't hooggebergte eigen is.
Niet minder pakkend is het L a g e r d e s G r a f e n v o n G o e t z e n a m
F u s s e d e s K i r u n g a . 't Is maneschijn, maar kort na zonsondergang. Op den
achtergrond verheft zich de stompe vulkaan. Een rookzuil stijgt er loodrecht uit op
en teekent zich af tegen den half rossen, half blauw-grijzen hemel. Op het plateau,
dat het middenpunt vormt, staan voor een zoom laag bosch de talrijke tenten der
expeditie. Van de kampvuren stijgen dunne rookwolkjes op in de windstille lucht.
En op den voorgrond sluimert een meertje of plas tusschen de biezen. Dergelijke
tafereelen kunnen alleen op het doek worden gebracht door een kunstenaar die
zelf in de wildernis heeft gereisd en dergelijke momenten heeft doorleefd.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

Onder Kuhnert's volkstypen verdienen vermelding de Suaheli's, waaronder een
mooie vrouw in natuurlijke grootte; het portret van Sultan Lolero, Dinka's en Schilluk's.
Bij allen is het meest markante goed waargenomen en uitgedrukt, b.v. de buiten-
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gewoon

FIG.

15. WILH. KUHNERT. ZEBRAS IN DE GRASSTEPPEN.

schrale beenen der laatstgenoemden en hun staan op één been zooals een ooievaar,
wanneer zij uitrusten.
Een extra-nummer van de Leipziger I l l u s t r i r t e Z e i t u n g , van 8 Juni 1911,
is gewijd aan den jachttocht, dien Kuhnert met den koning van Saksen deed. Het
bevat een aantal voortreffelijke gekleurde en ongekleurde reproducties van schetsen
naar de natuur, die weder blijk geven van Kuhnert's veelzijdig talent. De
bijbehoorende tekst berust op de dagboekaanteekeningen van den schilder.
Niet alleen door zijn vele schilderstukken, maar ook door het illustreeren van Dr.
Wilhelm Haacke's groote werk D a s T h i e r l e b e n d e r E r d e (1900-'01) heeft
Kuhnert zijn naam voor altijd met de wetenschap vereenigd.
Kuhnert heeft, evenals Hellgrewe, ook tafereelen en typen uit andere gewesten
van Oost-Afrika geschilderd. Maar hoe verdienstelijk ook dit werk is, zal ik er niet
bij stil staan, omdat de onderwerpen niet onmiddelijk aan de natuur zijn ontleend.
Een dergelijken indruk als van Kuhnert's werk ontving ik bij mijn kort daarop
volgend bezoek aan het atelier van ERNST HEIMS te Berlijn, ofschoon minder
overweldigend. Ook achter dezen, slechts 26-jarigen man had ik den talentvollen
schilderreiziger in Afrika's binnenlanden niet vermoed; nog minder den grooten
jager. Hoe jong ook, heeft Heims met Kuhnert veel gemeen in aanleg en levensgang.
Eveneens leerling van Paul Meyerheim, volgde ook Heims de roepstem der wildernis.
In 1906-'07 vertoefde hij in Kamerun; in 1910-'11 nam hij deel aan de groote
wetenschappelijke expeditie van den hertog Adolf Friedrich zu Mecklenburg in
Centraal Afrika en in den winter van 't vorige jaar toog hij naar Togo, waar hij zich
thans in gezelschap zijner gade nog moet bevinden.
De artistiek-wetenschappelijke buit, dien Heims van zijn reizen meebracht is zeer
rijk en waardevol. En van zijn daden als jager getuigen de vele tropeeën die, met
zeldzame ethnographica, zijn atelier versieren. Heims' rustige verschijning doet
even weldadig aan als die van Kuhnert. Beiden laten den bezoeker stilletjes zijn
gang gaan, spreken niet meer dan noodig is en geven op vragen korte, heldere
antwoorden. Ik acht mij niet in staat te zeggen, wie van beiden de grootste
kunstenaar-natuurkenner is. Indien Kuhnert een virtuoos is, zooals Heims hem
noemt, dan kan men van Heims hetzelfde getuigen. En zoo hij wegens zijn leeftijd
minder heeft gepresteerd dan Kuhnert, zoo heeft Heims een lang leven voor zich,
waarvan zeer veel te verwachten is.
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Oorspronkelijk dierenschilder, brachten zijn reizen Heims er toe, om evenals
Kuhnert, ook menschen en landschappen te schilderen. Beiden, Heims en Kuhnert,
vullen elkander aan; en zoo vormt hun werk een onschatbaar bezit voor de kennis
van tropisch Afrika. Gelukkig de koloniale mogendheid, die zulke
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mannen onder haar zonen telt!

FIC.

17. ERNST HEIMS. GEVELDE OKAPI.

Het meeste dat ik van Heims' werk zag, bestond uit aquarellen. Zij zijn met groote
vaardigheid gewasschen, ‘aus einem Guss’, breed en forsch, maar de
impressionistische realist, die niet zelden te voorschijn komt, is altijd binnen een
zekere grens gebleven. Hoe uitvoerig Heims zijn kan, als hij wil, getuigt de aquarel
van de okapi (fig. 17), het zeldzame dier uit het groote aequatoriale woud, dat door
den zoöloog der expeditie werd geschoten. Heims, zoowel als Hellgrewe en Kuhnert,
heeft in Afrika zijn Duitsche visie afgelegd. Wat zij van daar meebrachten, is het
land en volk van Afrika, niet onder de verlichting eener Midden-Europeesche zon,
maar glorend in de heldere atmospheer der tropen.
Momenten uit het dierenleven geeft o.a. de kudde olifanten te zien, die voor een
zandstorm de vlucht neemt; sluimerende krokodillen aan den rivieroever en een
luipaard, die in het hooge gras een antilope heeft buitgemaakt. Leerzaam zijn ook
de studies van paarden en van de zoo merkwaardige geiten en schapen uit Bornu.
De met houtskool geschetste gevelde paardantiloop en reusachtige rhinocerossen
uit Noord-Kamerun getuigen van het jachtwerk der reizigers.
Wat de volkstafereelen en ethnische typen betreft, is zeker een interieur getiteld
M o s c h e e i n D i k o a (N. Kamerun) een der allerbeste. Mooi van compositie,
pittig van kleur en vol stemming. Een ander beeld uit het Mohammedaansche leven
is de S a l e m l i k i n L o g o n e (N.O. Kamerun), met vele ruiters in bonte kleeding.
Interessant zijn ook de donkere krijgers uit Bornu, gezeten op paarden, die met
watten pantsers zijn bedekt (fig. 18) en het M u s g u m d o r f (fig. 19) met zijn
bijenkorfvormige hutten van gele klei. Een bedrijvig tafereel is de M a r k t t e
M a r u a , dat in natuurgetrouwheid voor de D o r p s b r a n d a a n h e t
T s j a d m e e r niet onderdoet. De P a a r d e n d r i n k p l a a t s t e K u n d i a a n
d e L o g o n e verplaatst ons naar de zandige, schaduwarme oevers dier grensrivier.
De geschilderde studie T a n z e n d e s F u l a m ä d c h e n geeft een Afrikaansche
schoonheid te zien: ranke, lenige gestalte, warme gebronsde huidskleur, groote
glanzende oogen. De waterverfteekeningen van Musgumnegers zijn als geknipt
voor een ethnographisch plaatwerk. Zoowel de bizarre dos der krijgslieden als de
kunstmatige lipmisvormingen der vrouwen zijn er aanschouwelijk weergegeven.
Geheel andere typen vertoonen de Haussa's, het handelsvolk van Westelijk Sudân,
en de dragers der expeditie uit Bornu. Leerrijk zijn ook de potloodschetsen van
verschillende Negertypen met hun tatoueeringen en dan de uitvoerige afbeeldingen
van ethnographica, waaronder een muziekboog uit Bornu. Momenten uit de natuur
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zijn een grassteppe bij ondergaande zon, met vreemde, rossige lichteffecten, en
een gezicht aan het Tsjad-
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meer, met een vlucht eenden, die zich tegen den avondhemel afteekenen.
De D e u t s c h e K o l o n i a l z e i t u n g van 31 Juli 1909 bracht eenige lichtdrukken
naar werk van Heims. Daaronder geeft de Z a u b e r e r i n A d a m a u a een
denkbeeld van de primitieve en toch zoo gecompliceerde Negerpsyche.
De schilderij, voorstellende een olifant in de brandende grassteppe, die Heims
op de Berliner Kunstausstellung van 1912 te zien gaf, vormde een waardige pendant
met den bij een rotspartij rustenden leeuw, die Kuhnert op dezelfde tentoonstelling
geëxposeerd had.
In het tijdschrift D i e U m s c h a u van 1912 schreef Heims een door hem
geïllustreerd opstel over de ethnologisch zoo interessante Musgumstammen in
Noord-Kamerun.
Hoe onvolledig bovenstaande mededeelingen omtrent Kuhnert en Heims ook
mogen zijn, zullen zij wellicht eenig denkbeeld geven van hun werk. Met dat van
Dinet vormt het 't belangrijkste wat wij omtrent Afrika van exotisme in de kunst
bezitten.
Alvorens de Duitsche koloniale schilders te verlaten, een woord over ERNST
VOLLBEHR te München, die vooral in Zuidwest-Afrika werkte, nadat hij twee malen
Brazilië had bezocht. Tusschen hem en Kuhnert en Heims bestaat niet de geringste
verwantschap, althans te oordeelen naar reproducties en illustraties, want Vollbehr's
oorspronkelijk werk heb ik niet gezien.
Vollbehr publiceerde een portefeuille met 10 groote chromo's onder den titel van
D e u t s c h S ü d w e s t A f r i k a . Zij zijn over 't geheel vrij leelijk, evenals Vollbehr's
illustraties in Dr. Thomsen's werk D e u t s c h l a n d i n A f r i k a . De meeste nadruk
is hier gelegd op het koloriet, de bonte, fantastische kleuren en lichteffecten van het
Zuidwesten. Ofschoon er niet aan getwijfeld kan worden, dat dergelijke
*)
onwaarschijnlijke kleuren in die landschappen mogelijk zijn maakt het geheel, als
kunstwerk althans, toch een ver van gunstigen indruk. Waar Vollbehr zich tot
penteekeningen bepaalt, zooals in het door hemzelven vlot geschreven boekje I m
L a n d e d e r d e u t s c h e n D i a m a n t e n (2e uitgave 1912), voldoet hij beter en
komt ook de volkenkunde meer tot haar recht. Het is aan genoemd werkje, dat
onderstaand citaat is ontleend.
Behalve de dorre berg- en woestijnlandschappen, vinden we hier, onder meer,
vegetatiebeelden, typen van Herero's, Hottentotten en andere inboorlingen,
dorpstafereelen en incidenten gedurende de reis van den schilder-schrijver. Met
enkele trekken zijn zij vaardig en vast geteekend en verduidelijken den tekst.
Van andere Duitsche Afrikaschilders is mij het werk door eigen aanschouwing
niet bekend. Anders had ik o.a. moeten gewagen van wijlen Klingenhofer, die
West-Afrika bezocht, en over Nansen en Lemme, die Frobenius op zijn reizen
vergezelden.

III. Amerika.
Schilder-teekenaars van Noord- en Zuid-Amerika zijn betrekkelijk zeer talrijk en
onder dezen zijn mannen van groot talent. Het werk van een aantal hunner heb ik
reeds in twee mijner bovengenoemde opstellen behandeld. Met het oog op het
groote belang echter, dat het werk van eenigen heeft, wil ik er hier kort op
terugkomen. Voorts zij een woord gezegd over hetgeen anderen, die ik tot nog toe

*)

Vollbehr zelf getuigt:... ‘ich muss dennoch sagen, dass meine Farben die Glut der Wirklichkeit
nicht annähernd erreicht haben’.
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niet heb besproken, met het penseel of de teekenstift voor de land- en volkenkunde
van Amerika hebben gedaan.
Onder de oudere schilders van Noord-Amerikaansche INDIANEN neemt de Zwitser
KARL BODMER (1809-1893) de eerste plaats in. Later meer bekend geworden door
vele uitmuntende landschap- en dierenstudies, alsook door het werk met etsen L a
N a t u r e c h e z e l l e , dat hij gezamenlijk met Th. Gautier uitgaf, vergezelde
Bodmer prins
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Maximilian zu Neuwied, in 1832-34, naar de Vereenigde Staten. Op die reis werden
een aantal Indiaansche stammen van het Boven-Missouri-gebied bezocht. De
teekeningen en water- en olieverfschetsen naar de natuur, die Bodmer van die reis
meebracht, zijn hoogst belangrijk. De Indianen waren in die dagen nog zeer
oorspronkelijk en de schoonheid der landschappen was nog niet door den blanke
bedorven. Bodmer gaf over Noord-Amerika eenige geïllustreerde werken uit, waarvan
er nog twee bekend zijn: de groote ATLAS, met Duitsche en Fransche toelichtingen,
die in nauw verband staat met het werk R e i s e i n d a s i n n e r e
N o r d - A m e r i k a van prins Maximilian, en een kleinere atlas. De platen in beide
zijn uit de hand gekleurde koper-gravures. De teekening is zorgvuldig, de kleur mooi
en alles zeer natuurgetrouw. Voor de landschapskunde zijn beide werken uitermate
beleerend. Ik wil slechts enkele platen uit het grootere werk noemen. De plaats,
waar de Missouri- en Yellowstonerivieren samenvloeien; een grootsch tafereel met
verren gezichteinder in de toenmalige wildernis; de M e r k w ü r d i g e H ü g e l aan
de Boven-Missouri, witachtige en gele zandsteengevaarten, met toren- en
domvormige spitsen, steil verrijzend boven den statigen stroom; A n s i c h t d e r
S t o n e w a l l s , aan genoemde rivier, met een kudde b i g h o r n s (wilde geitensoort)
als stoffage. En dan de Indiaansche typen! De krijgshaftige, pittoreske gestalten,
gehuld in bisonsmantels en versierd met adelaarsvederen, van de

FIG.

18. E. HEIMS. PARADERUITER UIT BORNU.

stammen der Mandans, Minnetaries, Piegans, Assiniboins e.a., met hun vrouwen,
kinderen, paarden, honden en tenten, zijn hier door Bodmer voor vergetelheid
bewaard.
Beide atlassen bevatten tevens landschappen uit de oostelijke staten der Unie.
Ofschoon het karakter van zijn tijd dragend, is Bodmer's reiswerk niet minder artistiek
dan wetenschappelijk.
Voor zoover mij bekend is, hebben slechts twee Nederlandsche kunstenaars
Noord-Amerikaansche Indianen geschilderd: HERMAN F.C. TEN KATE (1822-91) en
de nog levende, reeds genoemde HUBERT VOS.
Toen schrijver dezes in den herfst van 1882 zijn eerste groote onderzoekingsreis
aanvaardde, werd hij gedurende een paar maanden - tot in Arkansas - door zijn
vader vergezeld. Te New-York, evenals op een paar r e s e r v a t i o n s der Irokeezen,
bij den Niagara en de groote meren, kreeg Ten Kate Indianen van verschillende
stammen, ook uit het Westen, te zien. Op zijn aldaar vervaardigde schetsen en op
hetgeen hij in ethnologische musea der Vereenigde Staten zag, berusten de eenige
olieverfschilderij en de weinige aquarellen van Ten Kate, die op zijn reis betrekking
hebben. De reden, waarom de schilder dat voor hem nieuwe genre spoedig opgaf,
ligt daarin, dat het publiek, aan Ten Kate's Hollandsche genrestukken uit de 16e en
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17e eeuw gewend, weinig gevoelde voor die buitengewone, exotische
kunstproducten.
De vrij groote schilderij, die Ten Kate zelf Amerikaansche Herinneringen
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FIG.

19. E. HEIMS. MUSGUMDORP IN NORD-KAMERUN

noemde, dateert van 1883, en bevindt zich sedert eenige jaren in het Museum voor
land- en volkenkunde op de Willemskade te Rotterdam. Ethnologisch juister is de
naam M o m e n t e n u i t h e t l e v e n d e r N o o r d - A m e r i k a a n s c h e
I n d i a n e n , dien het stuk thans draagt. Het is een composiet-schilderij, bestaande
uit verschillende vakken, die elk een afzonderlijke voorstelling te zien geven. Het
geheel is meer een synthese van het Indiaansche Noord-Amerika dan een beeld
van een bepaalden stam, al zien we hier ook leden van de stammen der Sioux,
Kickapoos, Pak Utes e.a.
Het voornaamste, centrale, tafereel is droevig. Een ouderpaar zit verslagen voor
hun t i p i of tent, bij de leege draagplank of ‘wieg’, die tot voor kort hun kleine lieveling
omsloot. Want den vorigen dag is het kind voor altijd ter ruste gebracht. Maar tijd
om lang over zijn verlies na te denken, is den vader niet gegeven: bij het eerste
morgengloren is het opperhoofd in krijgsdos tot hem gekomen. Met de hand wijzend
naar den verren horizon der zwijgende prairie, roept hij op tot nieuwe krijgsdaden....
Andere, kleinere tafereelen zijn onder meer: H e t K a m p v u u r ,
Wolvenjacht, In de rapids.
Onder de aquarellen, die, evenals Ten Kate's reisschetsboek, in particulier bezit
zijn, noem ik D e H i n d e r l a a g en S l e d e t o c h t b i j a v o n d . De laatste heeft
betrekking op een episode tijdens het bezoek van den schilder aan een
Irokeezenreservation bij Gowanda, terwijl de sneeuw hoog lag.
Het is niet aan den zoon om hier openlijk over het werk des vaders een oordeel
te vellen, maar het is niet meer dan billijk, wanneer hij diens kleine bijdrage tot de
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FIG.

20. FARNY. NOMADEN.

Amerikaansche volkenkunde in herinnering brengt.
*)
De Amerikaansche Indianenschilder De Cost Smith wees er eenige jaren geleden
op, dat ook de beroemde JEAN FRANçOIS MILLET Indianen heeft geteekend.
Bijzonderheden dienaangaande zijn mij tot mijn spijt niet bekend.
Ofschoon ik in het tijdschrift A n t h r o p o s bij het werk der huidige
Indianenschilders bij uitnemendheid heb stilgestaan, is dat werk bij het
Nederlandsche publiek, en zelfs bij kunstenaars, zoo goed als onbekend. Ik wil
daarom nogmaals, zij 't ook terloops, op de beteekenis van Amerikaansche artisten
zooals Farny, Doming en Couse wijzen en hier een paar reproducties van hun
schilderijen afbeelden.
HENRY F. FARNY, welbekend als illustrator van het ethnologisch zoo interessante
Zuni, heeft zich verder als schilder en aquarellist der Indianen van het
Boven-Missourigebied een naam gemaakt. Het is alles voortreffelijk bestudeerd
werk, zoowel uit een wetenschappelijk als uit een kunstenaarsoogpunt, welk oordeel
trouwens ook op de Forest Brush, Couse, en Remington van toepassing is. In
Deming domineert de artist, de schilder-dichter.
De schilderij van Farny N o m a d s (fig. 20) stelt voor een Indiaansen echtpaar,
dat met hun kind paarden en honden over de sneeuw trekt. De man en vader, op
zijn magere rossinante gezeten, met geladen geweer, vooruit: de vrouw, met het
kind op den rug, te voet bij de paarden, waarvan er een den t r a v o i s sleept, het
andere de weinige have der zwervers draagt. Een zoom kaal bosch verrijst langs
den rivieroever; daarachter barre plateaux en heuvels met plekken sneeuw, terwijl
een loodgrijze hemel dat alles overwelft. Zoowel het landschap als de menschen
en dieren drukken kou, honger en troostelooze verlatenheid uit.
Farny's meesterlijke groote aquarel T h e E n d o f a M o n a r c h , thans in 't
bezit van den keizer van Duitschland, en zijn schilderijen T h e M o r n i n g o f a
N e w D a y e n T h e W h i t e M a n ' s T r a i l besprak ik reeds in mijn boven
geciteerd opstel. I n t o t h e V a l l e y o f t h e S h a d o w ,

*)

Zie het tijdschrift The Century, LXXX, pp. 78-84, met 5 fig. New-York 1910.
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FIG.

21. DEMING. HET GEBED AAN DEN GEEST VAN DEN DOODEN BEER.

eveneens een wintertafereel in 't Noordwesten, dat in 't Museum te Cincinnati berust,
stelt voor een moment uit het leven der ongelukkige Indianen, twintig à dertig jaren
geleden.
EDWIN WILLARD DEMING geeft ons een geheel ander tafereel te zien. In zijn
P r a y e r t o t h e S p i r i t o f t h e D e a d B e a r (fig. 21) ligt iets akademisch,
klassieks. We bevinden ons hier in een verlaten hoogdal, ergens in het Verre
Noordwesten. Een groep Indiaansche jagers, wier hooge, prachtige gestalten
Dakota's of Cheyennes doen vermoeden, staat geschaard bij het lichaam van een
door hen gevelden grizzle beer. Een hunner is neergeknield en bidt tot den beer
om vergiffenis, dat hij gedood werd; maar tevens bidt hij, dat iets van den geest des
beers over hem moge komen, van diens kracht, moed en slimheid, eigenschappen
zoo noodig voor een jager en krijgsman.
In deze schilderij ligt, zooals in Deming's T h e V o w o f V e n g e a n c e , een
plechtige stemming en een wild pathos, die moeilijk onder woorden zijn te brengen,
omdat zij behooren tot een wereld die den blanke vreemd is.
De schilderijen en aquarellen van Deming zijn talrijk. Bovendien schilderde hij
voor de paleizen van verschillende Amerikaansche millionairs een aantal fresco's,
die alle Indiaansche onderwerpen, waaronder veelal legenden, tot onderwerp hebben.
Ik noem slechts T h e D a n c e o f t h e M a i d s o f t h e M i s t , T h e
S t o r y t e l l e r I a g o en M a n a b o z l o ' s C o m b a t w i t h P e a r l F e a t h e r .
Onder alle Indianen-schilders heeft Deming het meest en het langst onder zijn
sujetten geleefd. Zijn eerste ervaringen waren onder de Winnebago's, onder wie hij
reeds als knaap in den stam werd opgenomen. Van daar, dat hij de Indianen heeft
lief gekregen en tot zijn levensstudie heeft gemaakt.
Van EANGER IRVING COUSE'S werk geeft
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FIG.

22. E.I. COUSE. TAOS INDIAAN, KOREN ROOSTERENDE.

T a o s I n d i a n r o a s t i n g C o r n (fig. 22) een denkbeeld. Taos is een
Amerikaansche ‘stad’ of p u e b l o in New-Mexico, waar Couse jaarlijks heengaat
om studies te maken. Een jonge, bijkans naakte krijger, zit voor het vuur in zijn
donkere woning van a d o b e (gedroogde klei) en bereidt door het roosteren van
maïskolven zijn sober avondmaal. Vele van Couse's schilderijen geven slechts een
of twee figuren te zien. Behalve R o a s t i n g C o r n zijn o.a. T h e F l u t e p l a y e r
e n T h e H u n t e r en vooral T h e H i s t o r i a n te noemen. Dit laatste, vermaarde
stuk, dat in A n t h r o p o werd besproken en in kleuren afgebeeld, heeft met T h e
P e a c e P i p e en T h e W a r p o n y betrekking op de prairie-Indianen, want behalve
onder de Pueblos, werkte Couse ook onder de Cheyennes en de zoo zelden door
kunstenaars bezochte stammen aan de Columbia-rivier.
Wanneer we nu tot het werk van HUBERT VOS terugkeeren, dan zijn op Indiaansen
gebied zijn voortreffelijke studiekoppen te vermelden. Deze staan, dunkt mij, in alle
opzichten boven de portretten en typen van Indianen, die Burbanks, Sharp en Morris
hebben geschilderd. Als artist tenminste is Vos stellig hun meerdere. De
Chippewakrijger (fig. 23) behoort tot het allerbeste dat ooit, zelfs door
Indianenschilders van beroep, is geleverd. De Chippewa van Vos vertegenwoordigt
een type, dat onder de noordelijke Indianen zeer algemeen voorkomt. Het is. om
zoo te zeggen, het klassieke type der Indianen van Noord-Amerika, dat voor goed
in de schilder- en beeldhouwkunst, zoowel als in de letterkunde, is vereeuwigd
Schilder-teekenaars van M e x i c o van eenige beteekenis zijn zeldzaam. Ik weet
slechts enkele namen te noemen: Rugendas, Waldeck en Klein, want de volkstypen
van Ignacio de Castro zijn slechts historisch en
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als curiosa interessant. De iconographieën van Nebel en Catherwood, beiden
architecten van beroep, zijn wel is waar ethnographisch en archaeologisch van
belang, maar kunstwaarde hebben zij niet.
De veel bereisde MORIZ RUGENDAS, een Beier van geboorte, wiens werk in
Zuid-Amerika ik reeds elders besprak, bracht de jaren 1831-34 in Mexico door. Wat
mij van zijn nalatenschap bekend is, berust in de Graphische Sammlung (Alte
Pinakothek) te München en 't Museum für Völkerkunde te Berlijn. Het zijn bijna
uitsluitend olieverf-studies en schetsen op schilder-papier en potloodschetsen; voorts
slechts enkele aquarellen. München bezit verreweg 't grootste gedeelte: meer dan
3000 stuks, waaronder alle door Rugendas in Amerika bereisde landen, van
Californië tot Chili en Argentinië, zijn vertegenwoordigd. De schetsen te Berlijn
bedragen tusschen de 200 en 300 en hebben uitsluitend betrekking op Mexico.
Rugendas was in Amerika, waar hij hier en daar met portretschilderen den kost
verdiende, uiterst productief; maar het bleef na zijn terugkeer in Europa, in 1847,
bij schetsen.
Wezenlijke, uitgewerkte schilderijen van Rugendas zijn zeldzaam, wat gedeeltelijk
aan zijn onvolkomen opleiding als artist is toe te schrijven. De romantische, bonte
richting domineert in Rugendas' schilderwerk, doch met het oog op de zonnelanden
en hun bewoners, die hij afbeeldt, is dit geen hinderlijke fout. Integendeel. Overigens
is de waarde van zijn werk grooter voor de landen volkenkunde dan voor de kunst.
Uit een wetenschappelijk oogpunt althans, b.v. voor de kennis van het bodemrelief
van sommige streken, en der Arancaniërs van de bergen en p a m p a s , vormt
Rugendas' nalatenschap een onschatbaar archief, dat de vergetelheid, waarin het
sedert vele jaren is geraakt, niet verdient.
Tropisch Centraal Mexico zien we door het penseel van Rugendas in al zijn
warmen gloed, zijn schoonheid van sierras, l a g u n a s en planten uitgedrukt. Ook
de zoo schilderachtige volkstypen van Indianen en Creolen zijn goed getroffen, b.v.
van de inwoners van Amatlan, waarbij het hoofddeksel der vrouwen aan dat der
Napolitaanschen herinnert. De statige vulkanen Popocatepetl, Toluca, Jorullo,
Colima, van verschillende punten genomen, krijgt men herhaaldelijk te zien, evenals
het groote meer van Chapála, met zijn kale, verlaten oevers en golvende
heuvelklingen. De schetsen van de oude Indiaansche bouwvallen te Xochicalco, bij
Cuernavaca, zijn van archaeologisch belang, terwijl de talrijke gezichten van Vera
Cruz, Jalápa, Córdoba en Orizába ons een denkbeeld geven van de Mexicaansche
steden.
Tot de beste gezichten behooren die van de Laguna de Coyotlan, met alligators
en kraanvogels op den voorgrond; op den Cerro del Zopilote, een grillig gevormden
piek van trachyt en porphyr, aan den rand van een afgrond; op de Cascada de
Regla, met haar eigenaardige bedding van basalt, en op den Cerro Tacario, met
zijn besneeuwde spits. Ook het gezicht op Vera Cruz van zee uit, met den Piek van
Orizaba op den achtergrond.
Nagenoeg even weinig als van Zuid-Amerika zag van Rugendas' werk in Mexico
het licht. Slechts in het bock van C. Sartorius M e x i c o u n d d i e M e x i c a n e r
komen 18 staalgravures voor, naar teekeningen van Rugendas. Daarvan zijn 2/3
landschappen, de overige volkstypen. De eerste zijn beter geslaagd dan de laatste.
Ik vermeld hier slechts het gezicht op de B a r r a n c a d e S a n t a M a r i a en D i e
Region der Eichen zwischen Jalápa und Quatepec.
De te Praag geboren JOHANN FRIEDRICH MAXIMILIAN WALDECK, die in 1875 te Parijs
op 109jarigen leeftijd overleed, bracht, onder meer, vele jaren in Mexico door,
voornamelijk in Yucatan. Hij keerde van daar in 1836 terug. Hoewel veelzijdig ont-
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wikkeld, was hij eigenlijk kunstenaar van beroep. Als voornaamste vrucht van
Waldecks's reizen in Mexico zagen twee folio

FIG.

23. HUBERT VOS. CHIPPEWA INDIAAN.

plaatwerken, met tekst van hem zelven, het licht: V o y a g e p i t t o r e s q u e e t
a r c h é o l o g i q u e d e l a p r o v i n c e d e Y u c a t a n (1838) en M o n u m e n t s
a n c i e n s d u M e x i q u e (1866). Beide werken bevatten een groot aantal
ongekleurde lithographieën, naar teekeningen naar de natuur. Zij zijn over 't geheel
voortreffelijk, en hoewel vooral van oudheidkundig belang, heeft Waldeck's
iconographisch werk ook waarde voor de volkenkunde.
(Wordt vervolgd.)
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De Fransche overheersching
door C.F. Gijsberti Hodenpijl.
X. (Slot).
Napoleon in ons land. - Verlies onzer koloniën. - Voorname zaken welke
onder het Fransche bestuur zijn tot stand gekomen. - Ongeregeldheden.
- De Garde d'Honneur. - Ondergang van het Fransche gezag.
's-Keizers trouwe dienaar Lebrun, die altijd kortaf, doch in hoffelijke termen vervat,
zijn meester de waarheid durfde zeggen, schreef hem op 11 Februari 1811: ‘On
annonce ici un voyage de V.M. pour le printemps. J'espère qu'il sera précédé par
quelques mesures consolantes et qu'elle ne tombera pas au milieu de l'inertie et du
*)
découragement’ .
Napoleons laatste reis met Marie Louise zoowel voor ontspanning, als voor
dienstzaken, was die in het najaar van 1811.
Koesterde de keizer bij zijne komst in ons land weinig sympathie voor de
Hollanders, hetgeen wordt toegeschreven aan het gerucht dat de bevolking hem
vijandig gezind zou wezen, zijn meening hieromtrent veranderde naarmate hij met
deze in aanraking kwam. Onze zeden en gewoonten vielen in zijn smaak en in ons
roemvol verleden stelde hij belang, zoodat hij bij zijn vertrek niet anders dan ons
†)
welzijn wenschte. Aldus Napoleons secretaris Baron de Méneval .
Geheel op de hoogte van den toestand was deze secretaris echter niet, of hij
zeide de halve waarheid, want het was voor de Franschen geen geheim, dat een
groot deel der Hollandsche natie het Fransche bewind verfoeide.
Niet te verwonderen is het, dat 's keizers aangekondigd bezoek zenuwachtigheid
bracht onder de autoriteiten, die voor de ontvangst van dezen Uebermensch hadden
zorg te dragen en waarvoor in de eerste plaats het Politieraderwerk zich in beweging
stelde. Ten platte lande heerschte het in Frankrijk ongekende gebruik om bij
feestelijke gelegenheden vuurwapens af te schieten. Aangezien dit vreugdebetoon
bij 's keizers doortocht in de dorpen te wachten stond en dit bij Z.M. en zijn gevolg
maar angst zou veroorzaken, moesten die aardigheden achterwege blijven.
Dientengevolge verzocht de Directeur-Generaal van Politie aan Baron d'Alphonse,
de prefecten aan te schrijven alsof het van hem zelf uitging, hun maatregelen tegen
dat schieten te nemen, want verscheen een verbod van den Directeurgeneraal van
*)
Politie dan zou dit allicht aanleiding tot agitatie kunnen geven . Gedurende 's keizers
bezoek boog het meerendeel der waardigheidsbekleeders ootmoedig voor den
annexcerder van ons vaderland en verwelkomde hem op zijn doortocht met vleiende
aanspraken. Te Amsterdam echter blijkt er slechts een enkele rede en wel door den
president van de Rechtbank bij 's keizers intocht te zijn afgestoken. In die rede vangt
spreker aan met de vreemde opmerking, dat de Hollanders zijn ‘Françcais par le
coeur plus que par la réunion’. Vervolgens stelt hij Napoleon boven Karel den Groote,
verheerlijkt hem als held en wetgever en eindigt met den wensch, dat het verste
nageslacht dit oogenblik zou mogen zegenen.
Omtrent het lot der geprepareerde, aanspraken der overige Amsterdamsche
autoriteiten kon de Rotterdamsche commissairegénéral De Marivault, die het tijdelijk
ambt van Directeur-generaal kwam waar te nemen, aangezien Devilliers Duterrage
den keizer naar Den Helder moest vergezellen, de hooge Politie geruststellen; ze
waren ter beoordeeling opgezonden aan den Minister van
*)
†)
*)

Archives Nationales F. 7.
Mémoires t II. p. 485.
Devilliers Duterrage aan D'Alphonse 15 September 1811. Papieren D'Alphonse. R.A.
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Staat graaf Daru. Deze minister, die met den keizer mede naar ons land was
gekomen, goot die aanspraken in een aantrekkelijker vorm en stuurde ze vervolgens
*)
op aan de Redactie van den Moniteur .
Ondanks al die mooie phrasen kwam er geen verademing in den bestaanden
toestand. Als een bewijs hoe de volksgeest op vermakelijke wijze de waarheid kon
†)
zeggen, deelen wij uit Willem de Clercq's dagboek een gesprek mede, gevoerd
tusschen twee boeren naar aanleiding van 's keizers intocht te Amsterdam. Een
hunner verwonderde zich over de eenvoudige kleeding van Z.M. ‘Dat geloof ik wel’,
hernam de ander, ‘ik doe ook mijn besten rok niet aan als ik mijn koeien ga melken’.
Toen iemand vroeg, waarom zeker Fransch groot heer geen handschoenen aan
had, was de verklaring deze: ‘Hij heeft altijd de handen in onze zakken’. En dat dit
geen overdrijving was moge hieruit blijken, dat een maand na 's keizers bezoek op
de kleine kantoren de gesprekken meestal op hetzelfde neerkwamen, n.1. dat
Frankrijk Holland niet te hulp kwam, maar dat het Hollandsche geld nog maar steeds
§)
naar Frankrijk bleef stroomen.
In een toenemenden achteruitgang verkeerde

NAPOLEON OP EEN HOLLANDSCHE SCHIMMEL. GRAVURE TER HERINNERING AAN ZIJN INTOCHT TE
AMSTERDAM OP 9 OCTOBER 1811

ons land in die dagen. Wel had het Napoleontisch bestuur orde en regelmaat
gebracht, iets waarin het zwakke regime van koning Lodewijk geenszins uitmuntte,
maar hier tegenover stond, dat duizenden gezinnen, die een betrekkelijke welvaart
hadden genoten, zich moesten bekrimpen terwijl vele met aardsche goederen
bedeelden hun levenswijze eenvoudiger moesten inrichten. De indruk, welken
Napoleon van ons land meenam, was over het algemeen gunstig, al was zijn vaart
per sloep door de niet heel frisch ruikende Amsterdamsche grachten (op 11 Oct.)
misschien niet het eenige dat hem kan hebben mishaagd. Zijn gevolg was over die
vaart, welke nogal lang duurde, verstoord en men was dan ook van gevoelen dat
*)
†)
§)

De Marivault aan Revigo 12 October 1811. Arch. Nat. F. 7. 7014.
Bewerkt door A. Pierson. Haarlem 1880. 1e deel.
Devilliers Duterrage aan Réal, 22 November 1811. Archives Nationales. F. 7. 3064.
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de groote man 's avonds niet naar den schouwburg moest gaan, daar de stank der
grachten hem ziek had gemaakt; de roeiers deden met iederen slag der riemen een
hoeveelheid modder op het watervlak bovendrijven, welke een ondragelijke lucht
*)
verspreidde .
Bij zijn terugkeer te Parijs verzekerde hij schertsend dat hij in den laatsten tijd zelf
Hollander was geworden, terwijl zijn brieven uit die dagen van zijn ingenomenheid
met ons land en volk doen blijken.
Toen er in den Raad van State een spottende opmerking over ons werd gemaakt,

*)

Devilliers Duterrage aan Rovigo, 12 October 1811. Archives Nationales. F. 7. 7014.
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zeide de keizer: ‘Mijne heeren, het is mogelijk, dat gij voorkomender zijt, maar ik
*)
wensch u de moraliteit der Hollanders toe!’
Stonden voor hier te lande tal van hervormingen op het programma ook ten opzichte
onzer O.I. bezittingen waren deze voorgeschreven.
In het bestuur der volksplantingen bracht Daendels, sedert 1807
Gouverneur-generaal, een geheelen ommekeer te weeg; hij werd door den een als
een voortreffelijk hervormer, door den ander als een willekeurig regent voorgesteld.
Hoe dit zij, het bestuur, werd in ieder geval met krachtige hand door hem
gereorganiseerd, het rechtswezen geregeld, de cultures uitgebreid, groote werken
van krijgs-kundigen aard ondernomen, de opstand in Tjeribon onderdrukt en den
ambtenaren streng op hun plicht gewezen. Tegenover zijn despotiek gedrag stond,
dat hij een grooten weg langs de geheele noordkust van Java liet aanleggen, van
Anjer of straat Soenda tot Panaroeka. Deze weg bracht een geregelden postdienst
in het leven, zoodat een postwagen van Batavia naar Soerabaja, in plaats van,
zooals voorheen, een maand, nu negen of tien dagen om dit traject af te leggen
noodig had. Aan de verdediging van Batavia en Meester-Cornelis had hij eveneens
zijn zorgen gewijd en deze was gebaseerd op het gronddenkbeeld,

GENERAAL J.W. JANSSENS

den Europeeschen vijand aan de ongezonde kusten zoo lang mogelijk op te houden
en dan het door ziekte, verzwakt en ontmoedigd leger in een sterke defensieve
*)
stelling af te wachten . Door het autocratisch optreden van Daendels schijnt Napoleon
tot andere gedachten over hem te zijn gekomen, want hij riep hem terug. Aan zijn
opvolger, generaal Janssens, gaf Daendels den 16en Mei 1811 het bestuur der
koloniën over.
Spreekt generaal Dirk van Hogendorp alleen van een groot wantrouwen, dat de
keizer tegen Daendels had opgevat, naar ons vermoeden heeft vrees voor te groote
*)
*)

Mémorial de Sainte-Hélène VI. p. 83.
G.B. Hooyer, Krijgsgesch. Van Ned. Indië van 1811-1894.
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zelfstandigheid van een figuur als Daendels in verband met den verren afstand der
kolonie veel invloed geoefend op zijn terugroeping.
In een hachelijken toestand liet Daendels, wiensgezondheidstoestand te wenschen
overliet, de, kolonie achter. Er heerschte groote ontevredenheid, moedeloosheid
en gebrek aan geld.
Den 4en Augustus 1811 verscheen een honderdtal Engelsche schepen voor
Tjinlintjing om op dien dag en den daarop volgenden dag de geheele landingsdivisie
te ontschepen. Nu was het begin van het einde daar. Binnen drie weken tijds was
Batavia en de stelling bij Meester-Cornelis door de Engelsche troepen onder Sir
Samuel Auchmuty veroverd. Nadat de strijd in Midden-
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Java voortgezet werd, eindigde deze den 18en September d.a.v. met de overgave
*)
van generaal Janssens met zijn troepen .
Laat het ons vergund zijn thans melding te maken van het nut dat het Fransche
bestuur ons heeft aangebracht. Het is buiten kijf, dat onder dat régime zeer vele
belangrijke zaken in ons land zijn tot stand gekomen en wel hoofdzakelijk door den
persoonlijken invloed, het buitengewoon organiseerend talent en het voortvarende
karakter van den keizer der Franschen. Zoo valt met waardeering te wijzen op de
invoering van den Burgerlijken stand, het verplichte aannemen van een familienaam,
de regeling der belastingen, de kadastrale wetgeving, het verbod van begraven in
de kerken, den vernieuwden straatweg van Amsterdam naar Antwerpen en het
telegraafwezen.
Omtrent een vijftal dezer verordeningen geven we een nadere toelichting.
Onder de meest belangrijke decreten uit dien tijd behoort dat van 6 Januari 1811,
waarbij werd bepaald, dat de Code Napoléon met het wetboek van koophandel,
burgerlijke rechtsvordering, strafrecht en strafvordering met ingang van 1 Maart
1811 van kracht

GENERAAL H.W. DAENDELS.

zouden zijn voor de geannexeerde hollandsche departementen. Een uitvloeisel
hiervan was de Burgerlijken Stand.
Door de invoering van deze zoo nuttige instelling in Augustus 1811 kwam de
gansche bevolking op de raadhuizen ingeschreven te staan. Wat vroeger de taak
was van de kerk werd nu overgedragen op de burgerlijke gemeente. Een ieder
behoorde aangifte te doen voor de registers van naam, voornaam, geboortedatum,
geboorteplaats, ambt, bediening of ambacht. Wie hierin nalatig bleef kon b.v. geen
nering of bedrijf uitoefenen, ook niet voor eenig ambt of bediening in aanmerking
komen. Nu moest het Burgerlijke Stands-register ten eeuwigen dage in volkomen
orde worden gehouden zoodat men niet meer bij de conscriptie, of volkstelling
*)

G.B. Hooyer, Krijgsgesch. van Ned.-Indië van 1811 -1894.
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misleid kon worden. Voorts behoorden alle sterfgevallen zonder onderscheid, alsook
het ter wereld komen van alle kinderen, met vermelding van den doopnaam, voortaan
ten stadhuize aangegeven te worden. Dien ten gevolge moesten de doopboeken
uit de kerk naar het raadhuis worden overgebracht, waarvan mededeeling werd
gedaan aan de predikanten der verschillende kerkgenootschappen en de R.C.
*)
Pastoors. Wie nu zijn

*)

Reeds was dit laatste vastgesteld bij de Fransche wet van 20 September 1792, Titel IV artikel
2. Lois et Actes du Gouvernement t. IV. p. 288. Aan deze wet schijnt niet vlug te zijn voldaan
zoodat bij keizerlijk decr. van 8 November 1810 [Bulletin des Lois 4e serie t. XIII. p. 285] deze
bepaling met nadruk moest worden herhaald.
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doopcedul verlangde was genoodzaakt zich aan het stadhuis te vervoegen en niet
meer bij den kerkeraad. Bij die geboorte en overlijdensregisters kwamen in 1812
die van het trouwen waarvan de akten allen in duplo en op zegel beschreven moesten
worden, geparafeerd door den president van de Rechtbank. Later behoorden deze
registers door den keizerlijken procureur bij de Rechtbank te worden geverifieerd,
die zoo noodig tot de vervolging overging van den ambtenaar, die zijn plicht nagelaten
had.
Het dragen van familienamen was toen nog niet algemeen, want bij decreet van
18 Augustus 1811 werd voorgeschreven dat:
1. Degenen woonachtig in de departementen van het voormalig Koninkrijk Holland,
die tot dusverre geen familienaam en voornaam hadden, verplicht waren er een
aan te nemen en daarvan aangifte te doen bij den ambtenaar van den Burgerlijken
Stand hunner gemeente.
2. dat de namen van steden en die uit het Oude Testament niet als familienaam
mochten worden aangenomen, maar dat als voornamen konden genomen worden,
namelijk die welke bij de wet van 11 germinal jaar XI toegelaten waren o.a. die der
heiligen van de R.C. kerk.
Dit decreet van 1811 was eene uitbreiding van dat van 20 Juli 1808 en strekte
zich ook uit over de joden der Hollandsche departementen.
Een maatregel, die nog jaren, hoewel belangrijk gewijzigd en onder andere
benaming behouden bleef, was de Conscriptie. Het gehate woord werd na 1813
niet meer gebruikt, men sprak alleen van militie. Plaatsvervanging en
nommerverwisseling werden in ruime mate toegelaten, zoodat de natie zonder te
klagen als weleer in het dienstplichtigstellen berustte.
De nieuwe straatweg, van Parijs tot Antwerpen voltooid, moest, tengevolge van
het annexeeren der Hollandsche departementen, tot aan Amsterdam verlengd
worden. Hij moest, als verbetering van den bestaanden weg, zooveel mogelijk
lijnrecht loopen en over Utrecht gaan ten einde den afstand van Parijs naar
Amsterdam te bekorten.
De reeds bestaande weg, vanaf de Muiderpoort te Amsterdam, had dit bezwaar,
dat hij bij Nieuwersluis twee richtingen nam, de een langs den rechter Vechtoever
en de andere langs den linker over Breukelen, Maarssen, Zuylen tot aan de
Catherijne poort te Utrecht. Van Utrecht liep de weg naar Jutphaas, Vreeswijk waar men per veerpont overstak - Vianen, Meerkerk. Lakeweld en Gorcum, welk
laatste traject in het winterseizoen bijna onbegaanbaar was. De nieuwe weg zou
de volgende wijzigingen bevatten. Bij Abcoude ging hij tot het buitenverblijf
Velsenbosch door het Gein waarna hij zich achter Baambrugge met den ouden weg
vereenigde. Bij Breukelen moest hij loopen langs den linker Vechtoever tot aan de
buitenplaats Hartevelt, dicht bij Maarssen, en van daar op Utrecht aan. Van Vianen
richtte de nieuwe weg zich door het bosch, Leksmond en over den Arkelschen dijk
naar Gorcum.
Bij decreet van 24 Februari was door Napoleon voor dit werk een post van
*)
2400.000 francs op de begrooting der ‘caisse des canaux’ gebracht .
Als volgend punt noemen we het kadaster. Aan het denkbeeld reeds in 1808
opgekomen tot het opmaken van een algemeene statistiek van de
grondeigendommen in alle gemeenten van het keizerrijk, met opmeting en schatting,
perceel voor perceel, was uitvoering gegeven. Door de inlijving werd aldus ook voor
ons land omtrent de kadastrale kwestie een beslissing genomen. Zoo kwam ons
kadaster, waarvan in 1811 de werkzaamheden waren aangevangen in 1831 gereed,
althans in zoover dat
*)

Mollerus aan Lebrun 30 Januari 1813. Aanwinsten Verheyen 1892. R.A.
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DEPÊCHE VAN AMSTERDAM NAAR PARIJS PER OPTISCHE TELEGRAAF.
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*)

er voor belastingheffing over 1832 gebruik van kon worden gemaakt .
In het belang der gemeenschap met het buitenland werd de optische telegraaf
†)
van Antwerpen tot Amsterdam in het laatst van 1810, verlengd . Deze telegraaf
werd naar het ingenieuse stelsel van Claude Chappe (1763-1803) aangelegd. Na
zijn dood werden zijn broeders Ignatius en Pieter als administrateurs van den
telegraafdienst in

EEN EXECUTIE IN

1813.

zijn plaats benoemd. Eerst tegen het einde zijner regeering begon Napoleon in
dezen telegraafdienst belang te stellen en kwamen in ons land verbindingen volgens
Chappe's stelsel tot stand. Het seintoestel was bijna geheel van ijzer en bestond
uit een lange ijzeren staaf, welke aan beide uiteinden twee kleinere staven met
dwarsarmen droeg, zoo vervaardigd dat ze om de hoofdstaaf draaiden. Alzoo kon
men den armen 196 verschillende standen geven. De helft dezer seinen werd alleen
voor dienstzaken gebezigd, de andere helft was voldoende voor de correspondentie.
Elk dezer seinen duidde een woord aan van de woordenlijst die uit 9999 woorden
bestond, De machine was op een toren geplaatst en de telegrafist in een kamer van
dezen toren bracht de staven door middel van koorden en katrollen in beweging.
Dit was het stelsel, dat aan alle eischen der toenmalige telegraphie beantwoordde.
De aan te leggen telegraaf van Antwerpen naar Amsterdam behoorde, volgens
Chappe, over twintig plaatsen te loopen. Op de

*)
†)

E. Molema. Ons kadaster voor oningewijden geschetst. Groningen 1898.
Aanvankelijk bestond hier vóór de annexatie slechts een kusttelegraaf, waarvan o.a te Ter
Heide en te Scheveningen stations of seinposten waren gevestigd ter signaleering van
voorbijvarende schepen. Er was toen, in 1810, een Directeur-generaal der Telegraphie en
aan iederen seinpost waren twee beambten geplaatst.
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kerktorens der voor dezen telegraafdienst aangewezen gemeenten werden de
seintoestellen geplaatst. Zoo werd op 24 en 25 December 1810 een zoodanig toestel
op de spits van den Jacobikerktoren te Utrecht aangebracht in plaats van den
*)
weerhaan .
Voor den aanleg van deze telegraaf kwam een der heeren Chappe in October
1810 naar ons land over en vestigde zich voor eenigen tijd te Amsterdam. In een
groote stad als Frankrijks derde hoofdstad reeds was kon niet gemakkelijk dadelijk
het juiste punt gekozen worden om het telegraaftoestel te plaatsen. Na eerst den
Nieuwekerkstoren voor dat doel te hebben gekozen kwam Chappe van dit plan
terug en stelde hij Lebrun de Weesperpoort als het meest geschikte punt voor. Wel
konden de Hollandsche comedie, welk getimmerte sterk genoeg was, en de
Oosterkerkstoren ook in aanmerking komen, maar de Weesperpoort verdiende toch
†)
de meeste aanbeveling . Werkelijk werd op laatstgenoemd gebouw het toestel
aangebracht waarvan de werking niet weinig de aandacht van het publiek trok.
Bij het uitbreken der omwenteling werd deze telegraaf vernield.
Thans zijn wij genaderd aan het jaar der

DE GARDE D'HONNEUR P.C. DE BIE.

instorting van het oppermachtige Fransche rijk met zijn eminenten autocraat.
In den loop van 1813 ontstonden er als voorboden der naderende omwenteling
allerlei ongeregeldheden, aangezien onder den sterken druk der tijden het nationaal
bewustzijn begon te herleven. Geplaatst tusschen het onrustige Frankrijk en het
oproerig geworden Duitschland zou ons land den terugslag der naderende uitbarsting
ondervinden. Zoo was te Amsterdam ter eere van den Prins van Oranje wat
opgewondenheid in kroegen ontstaan, maar te Deventer was de feestroes

*)
†)

Navorscher 1905, blz. 430.
Chappe aan Lebrun, 10 Januari 1811. Papieren Prins Stedehouder. R.A.
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overgeslagen tot het zingen van Oranjeliederen in het openbaar . En dat er wel
degelijk wat broeide blijkt uit dit vierregelig versje, toen verspreid:
De arend is geplukt
De veeren zijn gevlogen
Prins Willem is op weg,
Weldra Oranje boven.
†)
Prinsgezind .

Toch begon de toestand hachelijk te worden want tengevolge van den
rampspoedigen afloop van den Russischen veldtocht moesten nieuwe legers op de
been worden gebracht en werden niet alleen de gewone lichtingen vervroegd, maar
ook een nieuw deel van de Nationale Garde opgeroepen. Bij deze reor-

*)
†)

Devilliers Duterrage aan Réal, 11 Maart 1813. Archives Nationales. F. 7. 3064.
De Stassart aan Réal, 12 Mrt 13. Arch. Nat. F. 3064.
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DE SLAG BIJ LÜTZEN. MEI

1813.

ganisatie der Nationale Garde werd zij in drie bannen verdeeld en zouden de
inschrijvingen in April plaats vinden. De verbittering die hieruit voortvloeide
veroorzaakte in verschillende plaatsen van ons land een voor het Fransche bestuur
verontrustende beweging, terwijl het te Leiden den 20-21sten April tot een werkelijk
oproer kwam.
Ook te 's-Gravenhage ontstond den 21sten April eene beweging bij het vernemen
dat te Leiden een oproer plaats vond en aldaar naar het heette ‘Oranje boven’ was
geroepen. Voornamelijk de turfdragers kwamen met trommelslag in beweging en
trokken naar Scheveningen ten einde ook daar de dorpelingen aan te sporen naar
Den Haag te komen. Die toeleg mislukte. Te 's-Gravenhage teruggekeerd maakte
de troep zich van verscheidene geweren der burgerwacht meester. Bezetting lag
er niet in de stad, daar deze onder generaal De Lorcet naar Leiden was gezonden;
alleen de Departementale compagnie, of lijfwacht van den prefect, was gebleven.
Deze kwam op de been en ook werd er appèl van de burgerwacht geslagen, maar
weinigen kwamen op. In het Noordeinde deed het gepeupel een poging om het huis
van den adjudant der Burgerwacht Besanger, een drankverkooper, alwaar wapens
werden bewaard, te plunderen, doch een wacht van burgers en der Departementale
compagnie, daarvoor inmiddels geplaatst, verijdelde die poging. Kapitein van de
Poel, van de Depart. Comp., sommeerde nu de doldriftige menigte uiteen te gaan,
daar hij anders verplicht was vuur te geven. Maar dit baatte niet. Het salvo brandde
los, doch, zooals bevolen, over de menigte heen. Ongelukkig liet Van de Poel zijn
geheele detachement te gelijk vuren en niet de helft daarvan, waardoor
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hij in staat zou zijn gesteld met de andere helft verderen tegenstand te bieden. Zich
daarna op eens van alle middelen ter verdediging verstoken ziende, gingen zijn
manschappen op de vlucht en werd hij zelf zoo zwaar mishandeld, dat hij kort daarna
*)
overleed .
De troep vervolgens door het Heulstraatje naar het Voorhout willende dringen
werd ook daar onder vuur genomen door een wacht der depart. comp., waardoor
twee der belhamels gedood en eenigen gekwetst werden. Door den invloed van
kolonel Tullingh en de commissaris van Politie Ampt keerde de orde terug. In den
avond deed de prefect door een wacht begeleid een ronde in het centrum der stad
waar het toen rustig was, waartoe ook de stedelijke regeering door aflezingen van
de pui van het stadhuis vermaand had. Hierdoor kreeg generaal De Lorcet meer
vrijheid van handelen om ook te Vlaardingen en te Maassluis de orde te herstellen.
Nagenoeg in het geheele departement der Monden van de Maas vonden
rustverstoringen plaats, terwijl eveneens in het departement van de Zuiderzee te
Zaandam verzet ontstond. In den nacht van den 21en April werd aldaar een heftig
protest aangeplakt tegen de opschrijving van de Nationale Garde, waarvan het slot
luidde: ‘Wij Hollanders hebben zooveel opgeofferd om de Franschen hier te
verkrijgen, laten wij nu ook zooveel opofferen om hen te verdrijven’.
Veel dreigend volk kwam toen op de been. Aan het hoofd der beweging had zich
de schipper op Rotterdam J. Rek gesteld,

*)

Hij overleed den 28sten April; den 1sten Mei d.a.v. werd zijn stoffelijk overschot met militaire
honneurs in de Groote of St. Jacobskerk en op verzoek van De Stassart op stadskosten
bijgezet. Aan de groeve hield de Secretaris-Generaal H.J. Caan een rede.
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doch, hoe het zij, de opstand vond geen bijval. Weinige dagen later werd de lust tot
verder verzet door de komst van generaal Molitor en van het Amsterdamsche
strafbataljon met kracht onderdrukt. Elf personen werden dan 26en April voor een
*)
krijgsraad gebracht en hiervan zes, waaronder J. Rek onmiddellijk geëxecuteerd .
Als laatste executie dient nog deze niet minder tragische te worden vermeld.
Te Zevenhuizen, nabij Rotterdam, in de herberg St. Joris, toen bewoond door
den herbergier Jacobus Kloos, had deze met anderen het plan beraamd om de
inschrijvingsregisters der Nationale Garde te halen en te vernietigen. Het plan werd
uitgevoerd met het noodlottig gevolg dat de genoemde Kloos in den morgen van
den 6en Juli te Rotterdam werd gefusilleerd en de anderen aldaar in het gevang
terecht kwamen. In tegenwoordigheid van een grooten toevloed nieuwsgierigen
†)
vond de terechtstelling plaats van Kloos, die niet de minste zwakheid toonde . Voor
de executie beleed hij aan den predikant zijn schuld en, vreemd moge het klinken,
hij droeg Z. Eerw. zelfs op aan den kapitein-rapporteur van zijn vonnis mede te
§)
deelen, dat hij rechtvaardig veroordeeld en altijd een lastig persoon geweest was .
Zoo snel als deze onlusten zijn begonnen evenzoo spoedig waren zij door het
krachtig optreden voorloopig den kop ingedrukt.
Een ander decreet, dat hoofdzakelijk de zonen der eerste families betrof, was dat
van 3 April waarin de oprichting van een korps van 10.000 man Gardes d'Honneur
werd bevolen. Daarin werd o.a. vastgesteld, dat het korps uit vier regimenten zou
bestaan die zich elk op eigen kosten moesten kleeden en monteeren. Als
formatieplaats werd aangewezen: voor het 1e regiment Versailles, voor het 2e Metz,
voor het 3e Tours en voor het 4e Lyon. De monteering dezer regimenten was
gelijksoortig. Alleen had ter onderkenning de sjako bij groot tenue een hooge groene
pluim met rooden top voor het 1ste regiment, blauwen top voor het 2e, gelen voor
het 3e en witten top voor het 4e regiment.
Wat Napoleon op het denkbeeld had gebracht dit ruiterkorps op te richten, was
dat sedert de vestiging van het keizerrijk er in de plaatsen, welke de keizer waardig
keurde officieel te bezoeken, meestal vrijwillige eerewachten werden opgericht. Na
den Russischen veldtocht nu besefte Napoleon uit militair en uit politiek oogpunt
het nut, deze afdeelingen tot een permanent korps te vormen, dat hoofdzakelijk tot
strekking had jongelui van de voorname families uit Duitschland, Italië en Holland
als gijzelaars te laten dienen, waarin Napoleon waarborgen zocht tegen een
*)
mogelijken opstand in zijn wingewesten .
Gevallen van dienstweigering deden zich veelvuldig voor, zoodat van de zijde
der regeering geen moeite gespaard bleef om de weerspannigen tot onderwerping
te brengen. Nadat Lebrun een gedeelte van het contingent van het departement
der Monden van de Maas had gezien, deelt hij daarover zijn oordeel in een van die
korte zakelijke briefjes aan zijn keizerlijken meester mede. Hij schrijft o.a. dat er
jongelui met goeden wil bezield bij waren, anderen die slechts uit noodzaak zich
onderworpen gedroegen, omdat hun ouders onder het leed van het vertrek gebukt
gingen, en weer anderen die zich weerspannig toonden. Aan het slot zegt hij: ‘Ce
*)
†)

§)
*)

Jacob Honig, Geschiedenis van der Zaanlanden II.
Hoewel op de origineele teekening dezer executie, welke in het Gemeente-Archief te Rotterdam
berust, staat geschreven ‘Executie van den kastelein te Moordrecht’ waaromtrent niets in de
archieven te vinden is, komt het ons eerder dat voor deze betrekkïng heeft op die van Jacobus
Kloos te Zevenhuizen.
De Marivault aan Lebrun, 7 Juli 1813. Papieren Prins Stedehouder. R.A.
De Fransche Garde d'Honneur was echter geheel anders samengesteld dan de Hollandsche.
In ons land vielen alleen leden van aanzienlijke families in de termen, terwijl de prefecten in
Frankrijk hun keuze niet zoo beperkt hadden. Dien ten gevolge waren er onder, die weinig
of geen opvoeding hadden genoten.
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*)

les échaufferont mieux que mon discours’ .
Tot werkelijken dienst op het oorlogsveld zijn deze onervaren ruitersoldaten
nimmer gedwongen. Na den slag van Leipzig dwaalde het korps in de omstreken
van Frankfort en Hanau rond. Velen wisten daarna te ontvluchten en langs omwegen
het vaderland te bereiken; de overigen werden als gijzelaars naar Bourges gevoerd,
waar zij den 13en April hun vrijheid herkregen.
Na den slag bij Leipzig behoorde er alle mogelijke voorzichtigheid te worden in
acht genomen, opdat de lagere volksklasse den opstand niet te vroeg deed uitbreken.
De bezadigde lieden koesterden de overtuiging dat men het verstandigst deed den
aftocht der Franschen af te wachten.
Voor Napoleon echter was het behoud van Holland een factor van gewicht, want
als hij dit land verloor, lag de weg naar noordelijk Frankrijk geheel open. Door de
snelle uitbreiding van den opstand en het voortvarend optreden der geallieerden is
Napoleon

SCHOTSCHRIFT OP NAPOLEONS GEROORTE.

echter belemmerd geworden in het nemen van maatregelen hiervoor. Vermelden
wij thans, dat na de oproeren in het voorjaar het den Franschen gelukte het volk
nog eenigen tijd in toom te houden, terwijl Lebrun de illusie koesterde, dat de gisting
slechts van voorbijgaanden aard zou wezen. Bij Napoleon had hij steeds op
gematigdheid aangedrongen om niet noodeloos verbittering te wekken en, dank zij
deze politiek, bleef Lebrun den toestand nog eeni gen tijd meester. Maar na Leipzig,
toen de uitbarsting van haat tegen den Franschen heerscher uitsloeg en de nationale
geestdrift ontvlamde, gevoelde Lebrun dat de macht hem ontglipte. Gedrukt door
het pijnlijke zijner positie had daarenboven de dood van zijn tweeden zoon Alexander,
die in Rusland gesneuveld was, hem diep geschokt. Ziek op het Huis in 't Bosch,
nabij 's-Gravenhage, vertoevende en zonder troepen waarop hij zich verlaten kon,
zonder betrouwbare berichten en omringd door verspieders vroeg de

*)

Huis in 't Bosch, 16 Mei 1813. A.F. IV. 1725. Archives Nationales.
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er te redden viel. Hij verzocht den keizer zijn terugroeping. De Directeur-Generaal
van Politie te Amsterdam echter was er de man niet naar om zich zoo spoedig te
laten terneerslaan, want toen hij in den schouwburg te Amsterdam uit Duitschland
de tijding ontving van het voordeel door Napoleon bij Hanau behaald, las hij dit
nieuws met luider stem het publiek voor. Hierop geraakten de aanwezige Franschen
*)
in enthousiasme, de Hollanders daarentegen bleven somber en gedrukt . Hoe
despotisch het politietoezicht in die dagen was, blijkt hieruit, dat toen er een
†)
advertentie van het sneuvelen van een Hollandsch officier bij Bautzen in het Dagblad
van het Dept der Monden van de Maas verscheen hierover door Devilliers Duterrage
bij Savary een klacht werd ingediend. ‘Ces annonces’ schreef hij, 28 Juni 1813 ‘produisent ici le plus mauvais effet. Mes avis répetés paraissent impuissant pour
empêcher ces publications indiscrêtes et je pensais à suspendre la distribution de
ce journal, mais j'ai cru qu'il serait plus convenable de prendre les ordres de V.E.
sur la punition qu'il convient d'infliger au redacteur et parce que partout de la main
§)
du gouverneur lui-même elle produira beaucoup plus d'effet .
Men ziet hieruit dat de Fransche Politie de nederlagen van Napoleons legioenen
nog poogde te verbloemen; zoo onderging ook de redacteur van het dagblad van
den Boven-IJsel een strenge vervolging, omdat hij in het laatst van Augustus in zijn
*)
blad, zonder opzet, iets had opgenomen, dat de waarheid deed doorschemeren .
Het betrof dat alle communicatie met Oostenrijk verbroken scheen, hetgeen invloed
op de Beurs had gehad.
In verband hiermede kunnen we vermelden, dat onze vaderlandslievende dichter
Helmers in zijn bekende Hollandsche Natie, eerst ter beoordeeling opgezonden
naar den Directeur-generaal der Drukkerijen en van den Boekhandel, zich over de
toekomst van Nederland hoopvol had uitgesproken. Door den censor werd datgene
wat aanstoot gaf geschrapt. Eerst de derde druk, uitgegeven te 's-Gravenhage in
1814, bevatte weder de oorspronkelijke versregels. Helmers overleed in Februari
1813.
In November begon het smeulende vuur zijn sprankels uit te slaan. De Stassart,
die den laatsten tijd herhaaldelijk door rustverstoringen was opgeschrikt geworden,
gaf aan Lebrun een beeld van den toestand. Reeds hadden de geallieerden,
voorafgegaan door kozakken, zich voor de IJsellinie vertoond waartegenover Molitor
maar een kleine macht kon stellen.
Den I5en dezer maand meldde Lebrun aan Napoleon, dat het te Amsterdam
†)
duidelijk werd, dat men den aftocht der Franschen iederen dag verwachtte . Op
denzelfden dag toen Lebrun zijn brief met sombere vooruitzichten den keizer schreef
brak te Amsterdam de bekende opstand van het proletariaat uit en was generaal
Molitor, die reeds 's nachts de stad ontruimde naar Utrecht afgetrokken.
*)
†)

§)
*)
†)

De Caumont la Force. p. 325.
No. 176 vrijdag 25 Juni 1813.
Heden wierd ik, benevens mijne nog overige drie kinderen, in de grootste droefheid gedompeld
daar ik uit Breslau, door den Heer Kapitein Willen, de treurige tijding ontving dat mijn
tedergeliefde zoon, de heer Egbertus van Romburgh, Luitenant bij de 15e companie van het
1e regiment Artillerie te voet, op den 21 Mei l.l. in den veldslag bij Bautzen gesneuveld wa.
Langs dezen weg aan alle vrienden en bekenden daarvan kennisgevende, zullen zij ook, die
zijn braaf karakter gekend hebben, ligt beseffen welke smert ik bij dit verlies gevoele en mij
dus van Condoleantie verschonen, om mijne droefheid niet te vermeerderen.
Hendrika van Saatveld
Leyden, 22 Jeny 1813
wed. P. van Romburgh.
F. 7. 7014. Archives Nationales.
S. van Bronkhorst, Mijne lotgevallen in de maanden Augustus en September 1813. Zutphen
1815.
De Caumont la Force p. 330.
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de politie als verdacht van niet zuiver op de graat in zijn politieke gevoelens te
wezen, die zijn kolonel G. van Brienen met diens 1200 man voor zijn denkbeelden
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nen. Te 's-Gravenhage richtten de oudregenten F. van der Duyn van Maasdam,
G.K. van Hogendorp, C. Repelaer van Driel, J.F. van Hogendorp, F. de Changuion
en E.C. de Jonge, een uitnoodiging aan de oud-regenten van 1795 uit alle provinciën
en steden tot een samenkomst op den 18en November. Tevens werd door deze
heeren de graaf van Limburg Stirum gemachtigd om op te treden als gouverneur
van Den Haag.
Er was als 't ware eene geheime organisatie wijd over het land vertakt, waarmede
Van Hogendorp zich al geruimen tijd had beziggehouden, en verder met al wat
noodig was om te dienen op het geschikte oogenblik der verlossing.
De pogingen door Lebrun aangewend om de aanzienlijkste burgers te bewegen
hun invloed aan te wenden tot beteugeling der onlusten bleken vergeefsch. In andere
plaatsen verging het hem evenzoo, en, ziende dat alles verloren was, besloot de
overspannen grijsaard de wijk te nemen. Zijn vertrek had den 16en November 's
morgens te half acht uur plaats. Zijn rijtuig werd begeleid door het gewoon escorte
gendarmes; uit het portierraam zag de prins de rookende puinhoopen der
douanenhuisjes. Dien dag reisde Lebrun niet verder dan tot Utrecht, waar hij den
directeur-generaal van Politie aantrof, dien hij naar Napoleon zond ten einde Z.M.
verslag van het gebeurde der laatste dagen te brengen. Den volgenden dag reisde
Lebrun tot Gorcum, alwaar de meeste Fransche autoriteiten arriveerden. Het getal
*)
rijtuigen dat dien dag de Arkelpoort binnenkwam bedroeg meer dan vijftig . Kort
voor zijn verdere afreis de 18e, schreef hij aan den Keizer: ‘Heel Holland is in oproer
en alleen de vestingen kunnen zich nog handhaven, als de garnizoenen zich
verdedigen willen, maar, hun gezindheid in aanmerking genomen, heb ik daarop
*)
weinig hoop’ .
Met de macht van Lebrun hier te lande was het gedaan. Bij zijn vertrek uit Gorcum
liet hij De Stassart aldaar achter met eenige aangerukte troepen uit België, want
Napoleon hechtte aan het bezit van die plaats, ‘den sleutel van Holland’, ten einde
zijn communicatielijn in Holland te beschermen. Onder generaal Rampon zou zij
van 7 Dec. tot 7 Febr. een beleg ondergaan, waardoor ruim 4000 Pruisen aan de
krijgsoperatiëu van een legerkorps werden onttrokken.
Den 27sten November kwam Lebrun te Parijs aan. Eenige dagen later benoemde
Napoleon Lebrun's oudsten zoon Charles tot Gouverneur van Antwerpen en
opperbevelhebber over Breda, Bergen-op-Zoom en Vlissingen. In zijn instructie van
16 December 1813 eischte Napoleon van hem dat hij met onbuigzame hardheid
zou optreden. Elk dorp dat de Oranjekokarde aannam moest platgebrand worden
en bij dagorder bekend gemaakt, dat een ieder die deze kokarde droeg op staanden
†)
voet zou worden gefusilleerd. .
Hier toonde Napoleon zich weer als de niets ontziende despoot, maar wat zou
het baten in te gaan tegen den wil van een vastberaden volk, dat, nu Oranje in het
land teruggekeerd was, zich eendrachtig onder diens banier had geschaard.

*)
*)
†)

Dagverhaal van H.J. van Goudoever, maire van Gorcum. H.S. Kon. Bibliotheek.
De Caumont la Force. p. 344.
De Caumont la Force. p. 344.
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Maanlicht op de heide
door Frans Bastiaanse.
‘De Nacht is roereloos en bij den klaren luister
Der sterren boven mij,
Zoek ik het samenzijn van eenzaamheid en duister
Op de verlaten hei....
Geen menschentred, die meer het voetpad komt betreden,
Geen kar in wagenspoor,
Een stilte als van den dood, waar heden in verleden,
Tijd zich in tijd verloor....
Alleen schijnt nog van ver, rood, door de donkre boomen
't Licht van een hoeve heen;
Of.... neen, het is de maan, die, langzaam opgekomen
Aan de Oosterkim verscheen.
Hoe vreemd, dat onder mij de wereld kan bewegen,
Zich wentelt tot dat licht,
Dat kleurverbleekend naar de sterren komt gestegen
En streelt mijn aangezicht;
Want ik gevoel op mij die myriaden stralen
Van sterren en van maan
Met zulk een teedre streeling tot mij nederdalen
Als raakte een kus mij aan;
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Zóó scheen ze op 't licht gelaat, toen Dido aan de kusten
Van 't Afrikaansche land,
Bewust gebeden heeft tot 't eeuwig onbewuste,
Dat eeuwige eeuwen brandt;
Zóó Ariadne zag dien lichtgloed boven 't water
Waar 't zwarte zeil op zwond,
Toen zij den Westenwind vernam en 't golfgeklater,
N i e t Theseus stem verstond;
Zoo schijnt ze wanneer eens het mijne, als thans het hare
Stof wordt in rustige' aard
En háár noch mijn gelaat, maar latere oogen staren
Naar zelfde oneind'ge klaart'....
Maar zaliger dan zij, die me in den nacht der tijden,
Door 't leven tot den dood
Zijn voorafgegaan ben ik, die moest om liefde lijden
Vóór zij haar vreugde bood....
Want met het zilvren licht drink ik de weeldegeuren
Der wijde vlakten in,
Waar 'k morgen, met den nacht, zal 't biddend aanschijn beuren
Tot hem, dien ik bemin’.
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In troebel water
door Sara Bouterse.
Een Hollandsch Binnenhuisje.
XI.
Na 't eten verdwenen de kinderen en, toen ook de meid, die afgenomen had, de
deur achter zich dichttrok, bleven in de kamer de ouders alleen.
Hoogland stond voor 't raam den tuin in te kijken; om zijn blond, verzorgd hoofd
verijlden de blauwe rookwolkjes van zijn cigaret tot bleek-grijze krinkels, die langzaam
uiteen dreven. Kom, hij zou maar eens een wandelingetje gaan maken, 't voelde
koeler aan buiten; hij kon Marianne meevragen. Voilà une idée, in lang gebeurde
dat niet en heel geschikt zou hij dan nog eens op een poosje logeeren aan kunnen
dringen. Want drommels, dat ging zoo niet met het kind; ze had toen wel gezegd
dat ze er weinig lust in voelde, maar och, jonge meisjes, grillig als het weer hè! Hij
zou 't er eens ernstig met haar over hebben, van avond kon hij er best een paar
uurtjes afnemen. Hij floot zachtjes tusschen zijn tanden, in gedachten lichtjes van
zijn teenen op zijn hakken terug-wippend.
In haar stoel, de handen om de leuningen gekrampt, zat Martha en haar oogen
staarden in een fellen blik naar Hoogland, die argeloos haar nabijheid schier vergeten
had. O, die man, hoe ze hem haatte, hem haatte om zijn luchtige opgewektheid,
die niets onder haar mokken scheen te lijden. Dat praatte maar en lachte met de
kinderen; voor haar geen woord; geen blik nog liet ie zich afdwingen. Ze wist het
immers wel, zijn leven ging even goed zonder haar en misschien zelfs vond hij 't
gemakkelijk, dat hij zich nu niet met haar te bemoeien had, heelemaal vrij was.
Want, vrij! ja, dat was toch zijn zoeken en dwingen van de laatste jaren geweest.
Zij stond buiten zijn leven, daar had hij wel voor gezorgd, volkomen er buiten!
Toen Hoogland, zich omkeerend, de kamer uit wou gaan, werd zijn vaart plotseling
gestuit door 't heftig opstaan van Martha en overeind gekomen, beet ze hem toe,
het sissend door haar strakke lippen: ‘Ja, fluiten, hè, fluiten. Dat kan je. Ik weet wel
dat het jou niks schelen kan, dat niks jou meer raakt’.
Hoogland, door het onverwachte van haar uitbarsting een beetje geschrikt, maakte
een kalmeerend handgebaar.
‘St, st’, deed hij afwerend.
‘Ik zal zeggen, wat ik wil, versta je’, en als hij even de schouders wipte en zijn
oogen de deur al zochten, alsof hij niet gauw genoeg aan het onverkwikkelijke van
deze scène ontkomen kon, barstte zij los: ‘Ga maar weer, ga maar weer. Je bent
ook al veel te lang thuis geweest. Wat doe je toch eigenlijk hier, blijf op je kantoor,
eet er, slaap er. Dat ik tenminste je hatelijke gezicht niet meer zie’.
Een pijnlijke trek groefde om Hoogland's lippen toen de grofheid van haar woorden,
het rauwe van haar stem hem in de ooren krijschte.
‘M'n beste’, zei hij en 't rimpelde wrevelig boven zijn neus, ‘ik verzoek je te
bedenken, dat we hier niet in de Jordaan zijn’.
Het snijdend koude van zijn onverborgen geringschatting deed haar trillen van
onmachtige woede. Zij voelde zijn koelen blik langs zich glijden en het ironisch
lachje, dat daarbij even in zijn oogen sloop, stak haar scherp en giftig.
‘Ik ben jou weer niet fijn genoeg, hè, maar ik lach om jou fijnheid, jou mooie
manieren. Hoor je, ik lach er om’. Haar mond verwrong zich tot een grijns en een
beangstigend paars zwol onder de oogen en bij de slapen. Haar vingers krampten
en rekten als in een ontzinnende koorts; hij voelde een vage vrees voor dit gezicht,
waarin het bloed een schier kloppende stuwing kreeg en hij zei, verrustigend: ‘Maar
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‘Alsof jou dat wat schelen kan, of ik hoofdpijn heb of niet. Heb ik 't ooit anders gekend
sedert ik met jou ben getrouwd’.
‘Ja, beste kind, dat geloof ik allemaal graag! Als je me nou alleen maar eens
vertellen wou, wat je met dit alles voor hebt, hè?’
‘Och, wat onnoozel’, smaalde ze, door zijn vaderlijk betoogende stem feller nog
opgehitst, ‘me zoet houwen hè, me paaien met je mooie woorden. Maar dat's uit
hoor, dat's lang al uit! Eenmaal wor je wijs en ik ben lang genoeg gek geweest’. Zij
lachte scherp en bracht haar gezicht dichter onder zijn oogen. ‘Maar je moet daarom
nou niet denken, dat ik met me spelen laat, dat je met me spotten kan’; een valsche
vreugde sloeg vonken door 't harde blauw van haar oogen, toen ze, nu haar stem
temperend tot een langzamer, en daardoor dringender woordenval, hem toebeet:
‘en die vriendin van je, die goeie kennis waar je zoo graag eens een kaartje ging
leggen, hè, die zal 't nou voor de tweede keer wel laten, nog eens hier te komen’.
In argwaan hief Hoogland het hoofd, dat hij afkeerig van haar had weggewend
nu plotseling tot haar terug. Wat was dat, wat bedoelde ze....?
En Martha, gulzig speurend naar zijn gezicht om er een verradende bleekheid,
een trilling van ontroering te ontdekken: ‘Dat was wel aardig geweest hè, zij hier
wat liefjes met mij komen praten, en dan jullie later samen lachen om die onnoozele
hals, die er zoo blindelings inliep. Maar’, het juichte haar bijna van de lippen en haar
geheele wezen stroomde vol van 't genot dier herinnering, ‘dat viel niet mee, nee,
dat viel nou eens niet mee hè? Weet je wat ik gedaan heb? Toen die fijne Mevrouw
hier kwam en tegen me knikte en zoo liefjes lachte, weet je, wat ik toen deed? Toen
heb ik Jans geroepen, en ik heb gezegd, zóó dat ze 't buiten hooren moest: Voor
die Mevrouw ben ik niet te spreken, en zoo kon ze weer van mijn stoep gaan, hoor
je, jou fijne, mooie, voorname vriendin’. Het nog ongeschonden wit van haar tanden
kwam bloot in de wreedheid van een sarrenden lach, en haar borst bewoog in een
bedwongen hijgen. Zij stond wat gebogen, de eene hand op de tafel gesteund, het
verhitte gezicht gespannen van een tartende verwachting.
Maar Hoogland bleef nog een moment in de zelfde stilte waartoe de onverwachte
verbazing hem verstarde. Dan, den triomf van haar spiedend gezicht voelend, de
vreugdevolle zegepraal, die in gansch dit lichaam leek te kloppen, wendde hij zich
om en trad naar den schoorsteen, waar, in blanke kalmte, zijn vingers over 't gladde
marmer naar lucifers grepen. De bleekheid van een ziedende drift, zoo zeldzaam
bij hem, man van koele beheersching, vervaalde zijn voorhoofd en wangen, en zijn
oogen staarden blind op 't langzaam tasten van zijn hand.
Dat duurde even zoo, dan stond hij weer recht en streek een lucifer af, die in een
kleine knettering ontbrandde. Hij nam de gedoofde cigaret tusschen de lippen, boog
't hoofd naar 't blauwe vlammetje in de kom zijner handen, zoog het vuur om de
asschige punt, en de eerste wolkjes wegpuffend, zei hij, zonder opzien nog: ‘Dat
heb je nou gedaan hè? En je denkt daar wonder veel plezier van te beleven. Maar’
en hij wuifde luchtig het flakkerend vlammetje dood, ‘dat kon wel eens niet van heel
langen duur zijn’.
Als hij nog een paar trekjes had gedaan en de asch in 't bakje neergeklopt, trad
hij langzaam op haar toe, waar ze, nog altijd leunend tegen de tafel, haar hand om't
hout van den rand neep. Hij zag haar vlak in de oogen, hief leerarend den rechter
wijsvinger en ieder woord als 't ware afzonderlijk wegend en het een scherpte gevend
van vlijmkoude meerderheid, zei hij: ‘Onthou nu eens dit, en onthou het goed! Al
wat er van nu af aan gebeurt, heb je alleen je eigen kleinzielige jaloerschheid te
wijten’.
Zij schokte haar hoofd achterover, wou hem tartend tegenlachen, maar haar mond
sloot zich bleek over de woorden van hoon,
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en braveerende onverschilligheid, toen Hoogland, op 't felste in zijn heerschzucht
gekwetst, en opgedreven door den lust ook haar te krenken, te pijnen, haar vroeg
met wondend koelen smaad: ‘Verwondert het je dat ik jou beminnelijke nabijheid
zooveel mogelijk vermijd. Me dunkt, je moest het in mijn smaak apprecieeren dat
ik het op den duur niet buiten wat eleganter gezelschap stellen kan’.
Er kwam een uitdrukking van ontzetting over haar gezicht, zij staarde hem aan
of ze een oogenblik verbijsterd werd, maar toen hij zich bewoog om naar de deur
te gaan, klemde ze haar heete handen aan zijn armen, zijn schouders. ‘Je liegt’,
hoorde hij haar zeggen ‘je’, maar eer de bevende klank tot woord werd, stiet hij haar
ruw van zich terug, de nijping harer vingers losrukkend uit zijn jas. In snellen greep
had hij den deurknop omgedraaid en was in de gang verdwenen.
Zij bleef staan, zooals zijn afwering haar teruggestooten had, de armen wat vooruit,
de vingers nog gekromd. Haar bleeke mond geopend en 't gezicht, dat langzaam
aan vaal wit werd, iets achterover in luistering.
Maar Hoogland kwam niet terug. Bijna onmiddellijk na zijn heengaan uit de kamer,
klonk de korte, doffe slag der voordeur en zijn voetstappen buiten, die de kiezels
traden.
Haar handen tastten dwalend rond zich en, terwijl een scherpe gil haar keel uit
krijschte, een schreeuw van machtelooze woede en razende spijt, sloeg in een
zwaren plof, haar lichaam tegen den grond.
Boven leefde de rumoering op van deuren, die werden geopend, 't neerdalen van
vlugge voeten over de traptreden; de gezichten ontdaan in eersten schrik kwamen
ze de kamer in, Bert en Marianne. Achter hen, schuwer, maar de oogen bewegelijk
van nieuwsgierigheid, dook 't rosse kopje op van kleinen Jaap.
‘Mama’, riep Marianne en schudde haar lichtjes den schouder. De eene wang
drukte zich weg in den rechter bovenarm en korte schokjes huiverden haar over het
lichaam.
Bert schoof zijn hand onder haar hals, trachtte zoo 't hoofd een beetje te heffen.
Haar arm trok als in kramp en zij begon te steunen, traanlooze snikken uitstootend.
‘Help eens Marian’, zei Bert, het zware lichaam onder de armen vattend, en als
zij, wilder, haar voeten te trappelen begon, gebood hij barsch: ‘Nou, nou, een beetje
kalm, Mama. Kom, kom, u kunt best opstaan’. Er was hem een flauwe, nu
verscherpende herinnering gebleven aan vroegere, zelfde aanvallen en hij wist nog
hoe papa dan, in gebiedende hardheid, haar toesprak en zoo het onbeheerschte
uitgillen van haar snikken bedwong.
Zij liet zich willoos overeind zeulen, bleef, star als een blok, met de volle zwaarte
van haar bovenlijf tegen hun armen leunen. Bert beduidde Marianne door een
oogwenk, haar naar den divan te brengen. Aandachtig keek Jaap er naar, hoe
Mama's voeten over 't kleed slierden, een matje meehaakten aan de hak, en botsten
tegen den mahonie tafelpoot.
Toen het lichaam, log van roerloosheid, op de lage rustbank lag gestrekt, en 't
krampachtig steunen heviger en klaaglijk werd, en haar mondhoeken tot smartelijke
beving bewoog, greep Marianne de hand, die slap en hulpeloos afhing langs den
kleurigen divanrand. ‘Stil maar, mama, stil maar’, fluisterde 't meisje in een vaag
besef dat iets vreeselijks in dit bleeke hoofd tot vernieuwde helderheid kwam. Want
een tweede gil snerpte haar de lippen over en haar handen sloegen om zich heen,
weerden Marianne, 't gezicht van Bert, dat zich onderzoekend over haar boog.
‘Hou je kalm, Marian’, zei Bert, ‘'tis niets als wat overspanning. Jaap, vraag in de
keuken eens wat water. Is er geen eau-de-cologne in huis?’
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‘Jans is er niet, ik zal wel even’, zei ze, zich tot flinkheid en handelen dwingend.
‘Jaap, toe, op mama's waschtafel staat de eau-de-cologne flesch’. Haar voeten
repten naar de keuken en terwijl ze uit de kraan
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't water neer deed ruischen in 't zinken teiltje, klemde Marianne een oogenblik het
voorhoofd in de nijping harer handen. God wat nu weer, wat was er gebeurd. O, ze
was al bang zoo straks boven, toen ze Mama's schreeuwende stem hoorde, en
luisterde zonder te willen. M'n God, waar ging dit leven toch heen, wat moest er van
worden. Haar trillende vingers droegen het bakje en wankel voelde ze haar voeten
over de marmeren steenen gaan.
Binnen was de scherpe reuk van gesprenkelde eau de cologne en 't zelfde
eentonige steunen klaagde er. Marianne keek toe hoe Bert Mama's handen en
polsen onderdompelde, hoe hij Jaap zei den handdoek van het fonteintje te halen,
en ze tuurde, zinnend op 't vreemd-vertrokken gezicht van haar moeder neer. Haar
gedachten tastten, verscherpten zich, maar zij vond enkel de zelfde nevelige
onzekerheid, die haar toen, dien morgen, naar haar vader had gedreven.
Even verstilde het klagen, Marianne staarde gespannen naar 't gezicht dat in
bleekheid geslonken scheen, en dat rilde onder de onverwachte kou van den natten
handdoek, die Bert boven de oogen legde. Straaltjes water dropen langs de wangen
en vervloeiden in den hals, de oogen sloten zich. In deze terugkeerende rust bleven
ook Bert en Marianne stil naast den divan staan, wat dieper de kamer in rekte Jaap
zijn hals om naar Mama te zien; hij merkte op dat ze zoo raar haar arm soms bewoog
en hij wachtte, gespannen, hoe dat afloopen zou in kinderlijke nieuwsgierigheid.
Maar plotseling en onverhoeds rukte Martha zich den natten doek van het
voorhoofd en langs Marianne en Bert, die in onwillekeurigen schrik wat op zij weken,
slingerde ze de witte prop van zich af en viel terug in een nieuwe vlaag, die
toomeloozer uitbarstte.
De handdoek, zwaar van water, stuitte tegen het gezicht van Jaap, die eerst om
't onverwachte wou gaan huilen, maar dan 't zenuwachtig uitproestte om de harde
klets, die de natte lap tegen zijn wang gaf.
‘Ga weg’, riep Martha tegen Bert, die over haar buigen kwam, ‘ga allemaal weg.
Ik wil niemand zien, ik wil alleen zijn. Ga wèg dan toch’.
‘Ja, dadelijk, als u wat beter bent’.
‘Ik wil niet beter, ik wil niet beter’, riep ze, dwingerig als een kind, ‘wat doen jullie
bij me. Ik deug toch nergens voor, ik weet het immers wel, ik weet het al lang. Heulen
jullie maar met hem, ik vind 't best hoor, ik vind 't best’.
Toen geen der kinderen antwoordde, toen Bert zwijgend naast haar staan bleef,
en alleen de geurige koelte van wat versch gesprenkelde eau de cologne op haar
gloeiend voorhoofd bracht, werd ze stiller. Haar oogen staarden op naar 't witte
plafond, waarover al de vaagheid der avondschaduwen begon te waren.
Een tijdje bleef ze zóó. Marianne's ademhaling ruischte hoorbaar in de stilte.
Toen, met een gebaar van wanhoop en schaamte, hief Martha de bleeke handen
omhoog, boog er haar gezicht in neer en schreide.
Door zachten dwang dreef Marianne den kleinen jongen de kamer uit, ‘Ga nou maar
Jaap, toe, 't is te druk voor Mama, ga nog maar wat spelen hè?’
Zonder het zelf te willen of te weten op haar teenen sluipend, vluchtte ze in den
versten kamerhoek en ging daar zitten, 't hoofd tegen het behang geleund, en
wachtte zorgelijk bang....
Bert had de hand op den schouder van zijn moeder gelegd, zijn voorhoofd was
vochtig en zijn borst beklemd van een medelijden, dat hij machteloos wist.
Buiten zonk het bleeke blauw van den tragen avondval, en een ritseling doorbeefde
nu en dan de spelende bladeren van de kastanjetakken, die lichtjes heen en weer
deinden voor de ramen.
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Aan haar wang voelde Martha de toevallige beroering van Berts ruige mouw, ze
zocht zijn hand en klemde die. ‘Ik
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meende 't zoo niet’, zei ze, toen ze het jonge gezicht in trieste verslagenheid op
haar neerkijken zag, ‘denk er maar niet meer aan’.
‘Mama’, zei hij, nu ze na haar huilbui wat kalmer bleek, ‘toe, laten we toch eindelijk
eens praten. Niet meer die nevelen, die vervloekte vaagheid! Ik ben toch oud genoeg
nu’.
‘Wat weet ik zelf? Heb ik ooit meer kunnen doen dan voelen, vermoeden en altijd
twijfelen’.
‘Maar wat is er dan nu gebeurd, er moet toch iets geweest zijn’.
Ze keek hem peilend aan in een langen blik, scherp van wantrouwen.
‘Zouden jullie dat niet weten?’
Bert kleurde; het vlottend dorpspraatje, dat Hoogland's naam aantastte, had hij
immers maar al te dikwijls, in wisseling van geloof en twijfel, met Marianne besproken.
‘Zie je wel’, zei ze en haar stem werd leeg van wrange teleurstelling, alsof ze van
hem nog tegenspraak had verwacht.
‘Maar wie zegt -’ zocht hij zwak en zonder overtuiging, ‘bewijzen zijn er niet....’
‘Mama, zeg’, herhaalde hij dringender, ‘en dan nog, al is 't gedeeltelijk waar, al
zou misschien de schijn tegen wezen, wie zegt dan nog dat we dadelijk het ergste
moeten gelooven’.
In Martha's geest, wat verdoezeld door de uitbarsting harer zenuwen, verscherpte
een schrijnende herinnering.
Gaven de laatste woorden, waarmee hij van haar was weggegaan, geen
bekentenis, schaamteloos van koele brutaliteit. Het was of de pijn dier wreede
vernedering haar opdreef, als onder de striem van een zweepslag. ‘Niet gelooven?’
zei ze, ‘als hij zelf het erkent?’
Achter in de kamer stond plotseling Marianne recht; een vreemde koude ging
haar over den rug, een vochte kou die haar handen klam maakte.
‘Mama, weet u het wel zeker?’ hoorde ze Bert pijnlijk zeggen. Maar geen antwoord
volgde daarop. Naar de bleeke schemering buiten, dwaalden Martha's oogen, en
bleven daar staren.
‘Ik wou dat ik dood was’, zei ze moe.
Marianne voelde pas haar eigen onbeweeglijkheid, haar starren, verdwaasden blik,
toen 't stemmetje van Alette, buiten al gehoord in verre klankjes nog, nu van vlakbij
‘Mama’ riep en nog eens ‘Ma?’
Langs de open warandedeuren kraakten de stappen van Jans, die naar de keuken
ging.
‘Ma, hoor es, ik ben met Jans mee geweest’. In een sprongetje wipte ze de kamer
binnen, maar dan stremden haar watervlugge beweginkjes opeens, over haar
gezichtje kwam een stroefheid van teleurstelling en om haar blije mondje slonk de
lach.
‘Hè’, zei ze huilerig, ‘wat hebben jullie nou weer’. Het ravotten in zon en warmte
op dezen langen, zomerschen speeldag had haar opgewonden gemaakt en bij 't
eerste stootje, dat die snel gewekte overspanning raakte, kantelde de dolle
vroolijkheid.
‘Jullie hebben zeker weer ruzie gemaakt’, zei ze neuswijs en haar gezichtje
wrevelig als van een oud vrouwtje; toen niemand antwoordde en 't hoofd van Martha
van haar bleef weggewend, dat lichaam zoo vreemd roerloos in 't vale avondlicht,
stampte ze op den grond.
‘Altijd zijn jullie even naar, nare menschen, akelige Ma, leelijke Ma’. Boven 't kleine
lawaai van haar trappelend voetje brak, heviger, een huilbui los.
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Vergeefsch maande Bert: ‘Stil toch kind, Ma heeft hoofdpijn; toe Marianne, breng
haar naar bed’.
‘Ik wil niet naar bed’, gilde ze, al van te voren zich werend met handen en voeten,
en wringen van 't heele lichaampje.
Maar Marianne, te moe, te geslagen, riep in de gang om Jans.
‘Mevrouw heeft hoofdpijn, toe, neem Letje even mee’.
‘Nee, nee’, brulde het kind, schor van huilen en haar vingers grepen den tafelrand
vast.
‘Wat heb ik nou aan de hand?’ zei de meid, ondertusschen sluw van den een
naar den ander loerend, ‘zou je niet eens gauw
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stil wezen, schreeuwleelijk. Zie je niet dat je Ma hoofdpijn heb. Kom, alla naar boven,
't zal je tijd worden, zou 'k denken’.
‘Ma, maatje’, kreet Alette, spartelend tegen de stevige armen die haar oppakten
en meedoogenloos de kamer uitsjorden.
‘Och, laat toch, laat toch’, prevelde Martha, maar tusschen het stommelen van
de bemoeilijkte voeten, klonk het, bij de trap al, zwakker ‘Maatje’ een noodkreet die
lang gerekt verstierf.....
In de kussens had Martha 't hoofd weer teruggevleid. O, dat er toch een oogenblik
rust kwam, dat ze even stil mocht liggen en denken, denken. De kinderen, ja God,
de kinderen! Maar ze was zoo doodelijk vermoeid of een pijn aan al heur leden
knaagde. Morgen zou ze 't wel weer goed maken met Aletje, wel weer lief voor haar
zijn.
Och, als ze haar nu maar met rust lieten, Bert en Marianne, ze meenden 't goed,
maar geen die toch begrijpen kon hoe dat schrijnde van binnen.
Ze look de wimpers toen Bert voorzichtig nader kwam, en de vervaagde plek van
haar gezicht in de bolling der kussens zocht. Terwijl haar adem rustig als in sluimering
bewoog, hoorde ze hem weer wegsluipen en fluisteren tot Marianne. O, de stilte
was goed en het donker.
Er ritselde iets in de kamer: de zachte, bange tred van hun voetstappen over het
kleed, toen Marianne, door Bert gewenkt, hem nasloop in de warande. Haar rokken
kreukten langs 't riet van den stoel als ze behoedzaam zich neerliet.
‘Laat maar slapen’, gebaarde Bert.
Het gezicht van Marianne was bloedeloos wit en de oogen schril-groot. Haar
hoofd neeg wat, en over het tafeltje tusschen hen beiden in, rekte ze haar tengeren
hals. ‘Bert’, zei ze schier klankloos, ‘Bert’.
Hij zag in het licht dat van den avond bleek naar binnen scheen, het starre
gezichtje hulpeloos tot hem komen. Haar mond, bevend en wat geopend, leek één
smartelijke vraag. Het eerste dat in hem welde was, deze schier te groote droefheid
luchtig in wat zorgelooze zinnetjes weg te praten, maar het meisje zat zoo roerloos
stil zijn antwoord af te wachten, dat hij den moed tot frases niet vond. Omzichtig de
kamer in spiedend, van waar geen ritseling geruchtte, bracht hij dichter zijn stem
bij haar oor: ‘Het zal zoo erg niet zijn en misschien....’. Maar hij hield in. Ja, wat
misschien! Daar kwam hem zooveel tegen uit het verleden, dat den troost van dit
schamel woordje stal. De eenzaamheid van zijn moeder, folterende achterdocht,
waarin haar rust en rede geheel verloren waren gegaan. De blanke kalmte waarmee
papa die voortdurende aanklacht verdroeg, zijn vredige opgewektheid, waarvoor
geen huiselijke troebelen ooit een aanranding waren gebleken. Zijn leven dat hij
zoo volkomen met het eigen ik had gevuld, de vele bemoeiingen buitenshuis, de
avonden met vrienden. Was die laatste beschuldiging daar geen eenvoudige
verklaring van? Hij wist het immers nog zoo goed, hoe dien allereersten avond van
zijn thuiskomst, dat vermoeden, steeds onbewust geweerd en bevochten, als een
wreed licht opeens over alles had geflitst, en ongevraagde klaarte bracht. En hij
wist ook nog hoe Marianne toen terughuiverde voor de aanraking van dat vermoeden
alleen, Marianne, die een jaar of wat geleden nog zoo'n vertroeteld vaders-kindje
was.
‘Bert’, zei het meisje weer en haar vingers grepen een plooi van zijn mouw, ‘ik wil
hier weg! Ik wil hier niet blijven’.
Hij bewoog zijn lippen in 't zoeken naar een antwoord, een zinnetje van
bemoediging en meegevoel, maar hij zei alleen, en 't klonk weifelig en leeg: ‘Het
zal alles nog wel meevallen’.
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Toen hij dat gezegd had en Marianne's witte hand van zijn mouw gleed en het
zwijgen tusschen hen bleef, hoorde hij den naklank van die luttele woorden in zich
zelven herklinken. Meevallen, wat? Hoe kon dit ooit weer goed worden, waar 't nooit
goed

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

292
was geweest? Want zelfs al zou 't een praatje blijken, een hersenschim van
overspannen vrees en onredelijke achterdocht, dan nog zou immers de zelfde
toestand duren! Wie wist hiervan het begin en het gevolg? Een daad zou te grijpen
zijn, te ontmaskeren en misschien, schoon 't weinig troost gaf, te wreken. Maar werd
die daad niet eenigszins begrijpelijk, wanneer je menschelijk of koud ontledend
dacht. Had mama zelf niet een groot aandeel in de schuld, wanneer die schuld er
zijn zou? En toch, ook weer, er bleven enkele lieve herinneringen aan heel vroeger,
uitingen van hevig moedergevoel, verloren en ondergegaan in het troebele van de
latere jaren. Papa, schoon altijd vriendelijk, was zoo koel, zoo koel. Verried mama's
ijverzucht, hoe moordend dan ook voor het huiselijk leven, toch niet in elk geval de
warmte van een hart dat liefhad, al was die liefde verminkt en misvormd. Ach, je
dacht, je zocht, maar je kwam er niet verder in.... De kalmwijsgeerigen beschouwden
het als twee levens die niet bij elkander passen, wijsheid, die nog slechts den naam
noemde en het innerlijk, het levend innerlijk even hulpeloos liet. Wat gaf dat zoekend
denken om tot klaarheid te geraken, dat rafelen en ontvezelen, de werkelijkheid
bleef er even armoedig om.
Hij boog het hoofd wat achterover en luisterde. In de kamer was het stil, mama
sliep zeker; hij stond zachtjes op, boog zich ver voorover en meende het eentonig
ademsuizelen te hooren.
‘Kom, Marian’, zei hij, achter haar stoel tredend, en door een duwtje van zijn hand
wat beweging roepend, in het roerlooze figuurtje, ‘kom, sta eens op’. Ze rees
overeind, bleef dan ineens staan, terwijl haar schouders even schokten in schrik.
‘Wie is dat?’ zei ze, schichtig 't hoofd wendend. Ook Bert voelde een lichte ontroering
toen hij het fluiten hoorde, dat in het wijde van het stille buiten, schoon 't een
eenvoudig wijsje was, een klank van eenzaamheid en weemoed riep.
‘Papa’, zei Marian en stiet haar stoel terug.
Maar 't werd ineens stil, en Bert, kalmer en scherper luisterend naar de stappen,
die klonken licht en vlug, hield haar tegen. De naderende voeten leken te sluipen..
‘'t Is Jaap’, zei Bert, ‘hij had al lang thuis moeten zijn’. Dicht langs de muren
glippend, kwam hij naar de warande toe, waar het donker hem gerust stelde. Zijn
verhitte oogen flikkerden onrustig en zijn kleine rooie kop had een speurende
beweeglijkheid.
‘Waar is Ma?’ vroeg hij Bert, die zijn hoofd schudde over het bezweete voorhoofd
van den jongen, en als de oudste broer den vinger op den mond legde, en naar de
kamer wees, vroeg hij, sprekend met lippengebaar: ‘Slaapt ze?’
Bert knikte.
‘O’, ademde hij gerustgesteld, en op de spitsen van zijn teenen wipte hij weg naar
de achterdeur.
Het was al geheel duister en diep in den avond toen Martha uit een doezeligen
sluimer wakkerschokte en verschrikt om zich heen tastte. Haar oogen zochten in
het donker, haar hoofd wendde en keerde en de volkomen stilte van de kamer
maakte haar bang. Hoe laat was 't al, ze had zoo pas toch nog gefluister gehoord,
Marianne's stem. Waar waren ze allemaal, en de kinderen, God, Jaap.
‘Marianne’, riep ze schril.
In de warande zat alleen Bert, het gloeiend puntje van zijn cigaret brandde een
roode vlek in het schemerig duister. Hij stond snel op. ‘Ik ben het’, zei hij, ‘wou u
iets, mama?’
‘Hoe laat is het toch, en waar is Jaap, is Jaap al thuis?’
‘O, al lang, Marianne is ook naar bed. 't Zal gauw elf uur zijn.’
Ze streek zich de haren uit de oogen, trok de rokken lager over de voeten.
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‘U moest nu ook naar bed gaan, hè. Zal ik boven licht voor u opsteken?’
‘Is?’ maar ofschoon ze de vraag niet voleindde, hij begreep de bedoeling.
‘Neen’, zei hij enkel.
Zij huiverde hoorbaar.
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‘Kom mama, gaat u nou’.
‘Dadelijk, ga maar vast’.
‘Wel te rusten dan, en het beste er mee’.
Ze hoorde hem de warande-deuren sluiten, het raam neerschuiven en door de
kamer weggaan.
Toen stond ze op, greep zich dan aan een stoel vast, om de duizeling waarin ze
wankelde, en als het ijle gevoel in haar hoofd wat wegtrok, de ruisching in haar
ooren, ging ze langzaam naar het venster. Ze drukte haar handen tegen de kille
glimming van de ruiten en keek uit in het donker van den tuin.
Een groote, wijde verlatenheid was overal in de nadering van den nacht; de
boomen en struiken stonden vreemd oneigen en verdoezeld van vorm. Een grauwte
omsloop de rozen op het grasperk en verdofte tot een bleeke grijsheid hun wit.
Zwaar viel een klokslag, en zóó elf breede galmen die dreunend verstierven; bij
elken slag, die weer aanzwol werd de stilte van een dieper eenzaamheid.
In het moede hoofd van Martha bleef één gedachte zijn koppigen wil hameren:
Hier zal ik wachten. Zóó zal hij me bij thuiskomst vinden. Het leek nog een laatste
dwang in het overgegevene van haar onmacht, een wanhopige opdringing van zich
zelve.
Als hij haar zoo vond, iederen avond, iederen keer weer, dan moest toch tenslotte
zijn hart wel spreken. Zooveel jaren samen, zooveel jaren. En de kinderen.
Zij krampte haar handen ineen, haar voorhoofd drukte zich wild tegen het koude
glas, alsof ze de gedachten verpletteren wilde.
Maar in een schok die haar aangreep en ijskoud doortrilde, stond ze plotseling
recht, en bleef zoo, de handen tegen den mond, als iemand die ademloos wacht in
ontzinnenden schrik.
Kalme treden, duidelijk hoorbaar in het verlatene van den avond, drukten het
zand, knerpten nader en gaven een schurend geluid over de stoepsteenen. Een
sleutel zocht in het slot, knapte om en een stroeve scharnier knarste.
Zich losrukkend uit een verlammende vrees, een bangheid die haar kluisterde,
sloop ze nader en terwijl de knop rammelde onder haar heftigen greep, stiet ze de
deur van zich af en hief zich op den drempel tot haar volle lengte, 't hoofd
vooruitgedrongen. Een arm, in onbewust gebaar, strekte zich langs den witten muur,
waar haar vingers zich spreidden.
Onder het weifelige, groene ganglichtschijnsel stond ze, tragisch van droeve
belachelijkheid.
Hoogland, zonder omzien, den rug naar de gang gekeerd grendelde de deur,
bukte zich naar een knip.
Dan ging hij langs haar, even raakte haar zijn blik, leeg, toevallig, en zwierf,
onbewogen weer voorbij. Hij lichtte den hoed van 't hoofd, zwaaide hem op den
kapstok neer en, de hand omhoog, plette hij zich in gewoontegebaar de haren.
Zijn schreden dempten zich in den looper, toen hij, lenig-vlug, de trap beklom.
Martha's arm zonk langs den muur en haar voeten drukten zwaar den drempel. Een
ellende van volkomen verlies, van volslagen onmacht sloopte haar laatste verweer.
Daar was in zijn dooden blik geen spijt, geen wrevel, zelfs geen boosheid te vinden.
Haar lichaam verslapte, haar hoofd boog. Toen ze even zoo tegen den deurpost
had geleund, en alles onveranderd bleef, bewoog ze zich.
‘Ik moet naar boven’, dacht ze.
Uitgeput begon ze langzaam de treden te beklimmen, zag dan het trieste licht
over de muren, en trad terug. De koperen kettingen kreunden toen ze 't lampje
neertrok; het bleeke vlammetje doofde.
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Haar handen tastend, haar moede voeten schuifelend, zocht ze in het donker de
trap.

XII.
Marianne schoof het briefje weer in het couvert en bleef het witte vierkantje beturen;
een paar lijnen van onwil en weerzin
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verouwelijkten haar mond. Waarom nu dit weer, wat was dat noodig! Natuurlijk wist
ze heel goed wat ze deed, heel goed. Ah bah, zooveel drukte vooruit!
Ze knakte het papieren omslag in twee, stopte het haar taschje in dat aan den
stoelknop bengelde en knipte driftig den beugel dicht.
Het was vroege middag en de ramen van haar kamer stonden open; de naakte
ruiten vingen vol de zon, een enkelen keer den zwarten wiekslag van een vogel of
de kleurige fladdering van een vlinder.
Marianne's voorhoofd rimpelde: Wat beteekende dat nou eigenlijk, wou hij haar
soms niet, werd ze ook door hem al afgescheept? Het vuur van woede blakerde
haar wangen, en 't werd haar of ze 't hoofd tegen den muur moest opbeuken. God,
wat een troep, wat een walgelijke troep! Ze preste; haar lippen om 't niet uit te
schreeuwen. Liep alles dan anders dan zij 't zich wenschte, hield dat gedrein van
het leven dan nooit op. Wat moest dat nou weer, hè, wat moest dat?
Marianne had dien nacht niet geslapen; in 't omsluipen der uren was haar hoofd
van een steeds groeiende helderheid geworden en bij 't eerste licht dat, grauw van
bleekte nog, over de zoldering aansloop, was ze opgesprongen uit de omgewoelde
lakens, wanhopig van 't vergeefsche oogensluiten, en had voor 't raam, in de zuiging
van den koelen nachtwind, den vollen morgen afgewacht. En na die slapelooze
uren was een overspannen kalmte gevolgd, een gevoel van alles wel te kunnen,
van alles aan te durven, van vrede zelfs. En nu weer dit!
Toen ze gisteravond, na dagen van zoekend denken, van weifelen en willen, haar
briefje schreef, toen had over de koude berusting waarin ze zich overgaf, een ander
gevoel toch even warm getinteld: Wat zal Frederik gelukkig zijn. En het denken aan
deze blijheid, het verbeelden van zijn groot gezicht, zooals 't zich, verbleekend, over
haar briefje buigen zou, was haar, in den eigen weemoed, als een zacht geluk
verschenen. Marianne's mond lachte schamper: een waarschuwing was het antwoord
geweest, zinnetjes wijs en dor. O, zulke echte zinnetjes voor hem, den prediker,
den zedemeester, den principeman.
Ze nam haar warme voorhoofd tegen haar handen, het gloeide en een starre
spanning wou er niet breken. Haar gezicht was paffig opgezet, en bleek van de
slapelooze uren; een moeheid voelde ze op gansch haar lichaam wegen. Maar
opeens schokte ze overeind en, eer ze zelve haar hand voelde heffen, lag in een
beukenden slag haar vuist op de tafel. En ik wil niet anders, ik wil niet anders. Toen
verschrok ze van het lawaai, de kracht van haar eigen stem en keek verdwaasd
rond.
Ik moet kalm zijn, dacht ze, laat ik toch niet zoo gek doen. Ze plukte aan de franje
van het tafelkleed, haalde er een pluisje af, dat ze diepzinnig beschouwde, dan
dwarrelde 't uit haar vingers, bleef even zweven en verzwond.
Marianne staarde naar een streep zonlicht, die leek te leven in de wemeling van
duizend kleine stofjes. Ze staarde lang en zonder zien. De opwinding slonk zachtjes
aan en het werd stiller in haar. O, dat kon toch niet, zij moest zich vergissen, het
gevoel van Frederik was zoo echt geweest, zoo waarlijk groot van trouw, en zou
dan nu ineens, zoo zonder oorzaak, zonder iets....?
Waar was de brief, wat stond er eigenlijk, had ze wel goed gelezen? In een
aarzeling, die schier niet durfde, tastte ze naar haar taschje en zocht het couvert,
door haar driftige vingers geknauwd. Ze streek het glad, las nog eens het adres en
haalde schuw het blanke velletje naar boven, opende het dan, waar 't zwart en
levend van forsche letters was. Daar stond het. Lieve Marianne. O ja nu wist ze 't
weer, dat had haar ineens zoo koud overvallen, dat stond daar zoo gewoon, zoo
nuchter als de aanhef van een vriendenbrief. Lieve Marianne.
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Zij had het couvert opengescheurd, zenuwachtig verlangend in de lauwheid van
haar eigen gevoel, naar het hevige van zijn geluks-
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uiting. En die paar kille woorden hadden haar dadelijk vijandig gemaakt. Ze moest
nu goed en kalm nog eens nalezen! En zin na zin herlas Marianne, haar bleek
gezicht het papier toegebogen, de ronde kin neer op de witte welving der borst.
Dan zakte haar hand, de brief zonk haar in den schoot, en ze bleef er op staren,
het hoofd zwaar van gedachten, gedachten, die aanslopen, die zich opdrongen, die
pijnden en troostten, gedachten lang vergeten, en moedwillig verzaakt.
‘Bedenk je goed, Marianne, overweeg den ernst van het huwelijk dat een heel
leven met zich sleept’.
Die zin riep een klank uit het verleden, een zuiveren klank! Toen haar droomen
nog vaag en ongerept een schoone toekomst tegen gingen.
Marianne lichtte de heete, zware leden van de moede oogen weg. Haar heele
leven! Haar hart met al zijn pijn, zijn schroeiend verlangen, zijn doode geluk, dat ze
overgeven moest. Haar gansche ziel, verwond en gekwetst, en toch nog het oude
leed terug verlangend! Moest ze in al de bitterheid van het verleden, het goede
heden loven, en rust en vrede vinden in deze nieuwe liefde?
Het bloed drong in één golfslag naar haar voorhoofd, en ze dook haar gezicht in
de handen weg, inéén krimpend onder die gloeiende schaamte.
Maar dan, in het donker van haar toegedrukte oogen sloop het aan: de afgeloopen
dagen, het voorbije jaar. De eenzaamheid, waarin de herinnering schrijnend werd,
het verlangen nooit vervuld.... En ze hief haar hoofd omhoog in forschen, tartenden
ruk. Nooit meer! nooit meer dat lijdend ondergaan, dat bukkend aanvaarden. Ze
wou liet niet langer, de grillen van het leven afwachten! Gisteravond, toen ze haar
briefje schreef, was het haar zoo klaar geworden, en ze had een zoo vast geloof in
't goede van de toekomst gevoeld. Geluk? Neen, niet het geluk dat ze vroeger had
gezocht, niet dat groote, overweldigende, waarin ze geheel was ondergegaan. Niet
dat heftig-schoone dat haar door hoogten en laagten had gesleurd; maar een rustige,
stille vrede, een veiligheid van onbestookt vertrouwen. Had ze niet scherp gedoeld,
in een lichtflits van gedachten, het krankzinnige van het lijden dat haar dit laatste
jaar had gesloopt? Het krankzinnige dat bijna belachelijk werd?
Van Marianne's schoot gleed ritselend den brief, ze bukte zich om 't witte velletje
weer in haar handen te nemen, het lag koud en glad tegen haar vingers aan. Neen,
het was geen nuchtere koelheid, die hem dit schrijven deed. Had ze dan verwacht
dat haar briefje, zoo onvoorbereid ontvangen, niet eens een lichte verwondering
wekken zou? Dien laatsten keer nog immers had ze zoo duidelijk haar antwoord
gegeven, en hem dat.... van vroeger.... verteld. O, niet aan denken, daar niet aan
denken. Zijn zielig gezicht, die laatste vraag bij het weggaan.... Welnu, ze wàs
teruggekomen, het kwam voor hem, zooals hij 't had gehoopt. Was dat niet el veel
in het leven?
Maar waarom dan dat waarschuwend: Bedenk je goed. Had ze niet lang en niet
tobbend genoeg gedacht, gewikt en gewogen tot ze er hopeloos onder werd. Was
niet alles in haar teruggedeinsd om ten slotte toch weer tot hem te komen? Bewees
dat dan niet genoeg?
Marianne nam het dunne blaadje dichter onder haar oogen, en herzocht dien éénen
zin. Neen, neen van afwijzen was geen sprake, ze was alweer te heftig geweest.
In de bitterheid die tegenwoordig haar leven beheerschte, ging zelfs 't liefste en
zachtste voor haar verloren. Dit briefje was enkel goedheid en zorg om haar zelve:
Verwar niet in je gevoelens. Ik ben zoo bang dat een ingeving van het oogenblik je
dreef. En 't is de vrees dat ik je toch weer zou moeten missen, die me je schrijven
doet.
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Marianne bezon zich haar eigen briefje, het was heel kort, de enkele zinnen in
wilde letters neergekrast. En ja, nu ze zich goed
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herinnerde, het moest voor hem, die liefde vroeg en verlangde, beleedigend van
koelheid, van schaamtelooze koelheid zijn geweest. Eén enkel gevoel had haar
beheerscht: Ik wil hier weg, dit leven moet uit zijn, en in de woestheid van dien
steigerenden wil had ze niets en niemand ontzien, en alleen aan eigen uitkomst
gedacht....
Ze liet de kin op de ineengestrengelde vingers zinken, haar oogen blikten
moedeloos neer op den vloer, zagen er de bewegende schaduwlijnen van het
zonbeschenen vensterhout. In een vierkant van blond licht lag het op den grijzigen
grond.
Als dit nu weer voorbijgaat, dacht ze, als dit niet gebeurt, wat dan? Weer het
zelfde leven verder leven? Weer zoo den herfst ingaan en den stillen winter? De
witte lange dagen, waarin de sneeuw de geluiden dempt, en het zoo doodsch en
zwijgend maakt in huis. Weer opkijken in grijze misten, de zware kale takken zien
bewegen; den wind over het dak hooren huilen, ritselen door de naakte struiken, 's
nachts wakker liggen en denken, denken. Weer opschrikken bij het minste gerucht
en luisteren of de stemmen elkaar vijandig waren, Opzien tegen den morgen in
weerzin om een nieuwen twist mee aan te hooren....
En dan zou de lente komen, de lichte luchten, de drijvende wolkjes en het geurig
groen. Dan zou ze nog hier zijn en opkijken in het avondrood en bang verlangen.
Dan zou ze 's avonds over de tuinen staren, wit van bloesem, en al het oude voelen
terugkomen, het nooit vergetene.
Neen, neen, neen, fluisterde Marianne in haar handen.
Langs haar deur tikten vlugge voetstappen. Opschrikkend streek ze haastig over
haar gezicht, greep het briefje uit haar schoot. Maar de klank ging voorbij, verstierf
en het werd weer stil.
Marianne stond op, doelloos. Wat moet ik, dacht ze, hier blijven en geduldig
wachten? Waarop, in Godsnaam waarop? Hoe was dit leven uit te houden, en wie
weet wat er nog.... Marianne rilde voor haar eigen gedachten terug. Wanneer ze
even zich er aan overgaf, zag ze, als tastelijk, het strakke gezicht van haar vader,
zoo stroef en koud na dien vreeselijken avond. Ze zàg dien mond scherp van
minachting, en de ongenaakbare hoogheid, waarmee hij mama's schuchtere poging
tot verzoening van zich wees. Hoe kon dat toch, hoe kon dat. Mama, die wist, die
zoo ellendig was geweest door hem, hoe kon die nu weer zoo bedelend terugkomen,
alsof zij de schuldige was. Maakte het huwelijk zoo redeloos, dat zelfs die vernedering
geen schaamte meer gaf? Over de bleeke wangen van het meisje kleurde een flauw
rood. Wanneer dan de liefde zoo het leven uitbuitte, zoo weerstandloos maakte en
armzalig, was het dan niet veel en veel beter alleen maar het kalme gevoel van
plicht te kennen, en den drang tot vrede en rust?
Plotseling zocht haar hand een steun, ze voelde haar beenen loom worden van
een prikkelende vermoeidheid, en in haar hoofd het vreemd lichte, waarin de
gedachten vaag werden en tot onwezelijkheid verijlden. Op haar stoel terugzinkend
legde ze beide armen op de tafel, boog haar hoofd er in neer en sloot de oogen die
branderig staken. Maar als ze een poosje zoo gelegen had, wegdoezelend en toch
ieder geluid in de stilte hoorend, het tikken van haar klokje op den schoorsteen, het
neerstrijken van een vogel op 't kozijn, schrikte ze ineens overeind alsof een hand
haar had geschud. Ik moet nu gaan, dacht ze en koortsig plukten haar vingers aan
de haren, die ze ruig en verward op haar voorhoofd voelde.
Dan ging ze naar de waschtafel, doopte een handdoekpunt in 't water en hield
de frissche kou tegen haar droog heete wangen aan. Zoo wordt het wel beter, zoo
zal 't wel weer gaan, sprak ze troostend in zich zelve. Ze hief haar gezicht naar den
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doogenloos, Kijk, dat was zij, dat vale gezicht, dat slappe vel, die fletse oogen rood
omzwollen en die bleeke, moede mond.
O vroeger, dacht ze, hoe anders was het vroeger, toen ze nog sterk stond in
brutale onverschilligheid, toen ze dadelijk het hoofd in den nek gooide en zich schrap
zette tegen 't huiselijk leed, dat ze toen nog in haar jongen, tartenden overmoed
ontvluchten kon. Hoe dikwijls had ze dan, de vuisten ballend, haar wil fel voelen
worden en gedacht: Ik ga er uit. Ik zal mijn weg wel vinden. Maar dat was alles
veranderd toen dat groote gevoel, als een ziekte, haar beste krachten had genomen,
toen ze, in het eigen leed vereenzamend, hulpeloos werd en bang voor het leven.
Het is het eenige, dacht Marianne, het eenige, dat altijd goed voor me is gebleven!
Kom, laat ik nu gaan.
Ze raapte het briefje op, dat een eindje van haar af op 't vloerkleed was gevallen
en begon het in stukjes te scheuren, die ze, kleiner nog, versnipperde. Even
probeerde ze zich in te denken hoe alles gaan zou, hoe Frederik nu wachtte op
haar antwoord, haar komst verlangde, en wat ze zeggen moest.
Dan opende zich boven de prullemand haar hand en de witte snippers dwarrelden
neer.
(Slot volgt).

San Guiseppe (fragment)
door Amelie de Man.
Met misnoegd gezicht trad Luisa uit de donkere gang in den lichtglans der
slaapkamer, waar Beppa voor de toiletspiegel zat, het hoofd licht gebogen onder
de handen der kamenier die haar kapte. De lentezon, overmoedig van levenskracht,
scheen de kamer vol van feestlicht. Het was een meisjeskamer, zoetig-teer van
tinten: het bleek-rose der wanden, het melkig-wit van de meubels. In het felle licht
kwam rauw de wanorde uit: de ontredderde bedden, waaruit de slaapsters zoo juist
schenen opgerezen; een scheef ter zijde geschoven stoel vol wit ondergoed, dat
de rose linten op den grond sleepte; een witte matinée, teer van kant, met een groote
ros strik vastgemaakt aan den sleutel van een kastdeur, die in zijn spiegel een hoek
der kamer verdubbelde; een lange wollige peignoir, bleek blauw-en-wit gestreept,
als een machteloos lichaam over de stijlen van een ledikant hangend.
- Ben je nog niet klaar, Beppa? riep Luisa op zenuwachtig-ontevreden toon. ‘Weet
je dat het half elf is?’
- Ik kan er niets aandoen’, antwoordde Beppa het hoofd roerloos houdend. ‘Nicolina
was bij Grootmoeder’.
- Is het mogelijk dat je tot half elf op Nicolina hebt moeten wachten?’ smaalde
Luisa. ‘Het zal wel zijn omdat je tot tien uur op bed hebt gelegen’.
- Vraag het haar!’ riep Beppa gebelgd. ‘Is het niet waar, Nicolina?’
Het dienstmeisje onverstoorbaar bezig, deed voorzichtig als hoorde zij niets.
Luisa zocht op de overvolle ladenkast naar een plaats voor een pakje, dat zij in
de hand droeg.
- De kamer is altijd in wanorde!’ klaagde zij, ‘Er is geen plaats om iets neer te
leggen’.
- Wel nu, 't volgend jaar ben je hier alleen de baas!’ spotte Beppa.
Luisa had haar mantel afgedaan en trok nu de spelden uit haar hoed. Van nijd
kneep zij de kleine bijziende oogen met de gezwollen oogleden half dicht.
- 't Zal er bij jou wel mooi uitzien’, zei ze giftig. ‘Vooral als je dan ook iedere morgen
om tien uur opstaat’.
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dauw opsta om naar het ambulatorium te gaan en de kwalen van vieze arme
menschen te verzorgen’.
- En zoodoende kan je niet eens een
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snee in een vinger verbinden’, zei Luisa met sarcastisch vertoon van meerderheid.
- Ja, dat is ook moeilijk! Trouwens, ik luister naar Eugenio, en niet naar jou!’
Er werd geklopt.
- Avanti!’ riep Luisa.
De huisknecht stak het hoofd om de deur.
- Daar is de Signorina Barili’, zei hij. ‘om de Signorina Beppa te feliciteeren’.
- Oh Dio!’ mopperde Beppa. ‘Op dit uur! Ik ben nog niet klaar!’
- Een heel goed uur!’ beweerde Luisa met boosaardige voldoening. ‘Het zal bij
elven zijn’.
- Zeg maar dat ik dadelijk kom’, riep Beppa den knecht toe. ‘Haast je wat, Nicolina’,
vermaande zij, ‘anders komen er nog anderen voordat ik klaar ben’.
- Ecco, Signorina’, zei het dienstmeisje. ‘Een oogenblik. - Ziezoo’.
Beppa stond op, liet de kimono afglijden en greep naar haar blouse, en terwijl het
meisje die dichtknoopte, zei ze triomfantelijk tot Luisa:
- Zie je nu wel, dat ik niemand laat wachten. En dat zou die Barili toch ook geen
kwaad doen’, voegde zij er bij.
- Vriendelijk voor die stumper, die zoo ver komt om je te feliciteeren’, merkte Luisa
op.
- Nu ja, ze laat zich duur genoeg betalen voor haar lessen, ze kan wel eens iets
voor ons doen’.
Beppa bekeek in een handspiegel met aandacht haar gezicht met de
vooruitstekende lippen en de bolle miopen-oogen.
- Ik ben bleek, ik ben leelijk!’ klaagde zij.
- Wel neen, Signorina’, verzekerde het dienstmeisje. ‘U ziet er juist van morgen
zoo goed uit’.
- Heeft Luigi nu nog die kist niet naar beneden gehaald!’ barstte Luisa plotseling
uit. ‘Hoeveel maal moet toch alles gezegd worden hier in huis!’
- Hij zegt dat hij zich niet wel voelt, Signorina’, informeerde Nicolina.
- Hij voelt zich niet wel?’ herhaalde Luisa kregel. Maar wat hebben we aan een
knecht die ziek is? Dan moet hij maar weg gaan. Ik zal er eens met Mama over
spreken’.
Beppa stond nog met den spiegel inde hand.
- Ik zou niet willen dat Eugenio mij er van middag slecht vond uitzien’, zei ze
bezorgd. Toen legde zij den spiegel neer en ging heen, de kamer uit, de gang door,
naar het salottino, waar de piano-onderwijzeres wachtte.
Toen zij de deur opende, stond de bezoekster op en kwam haar glimlachend
tegemoet, een bos bloemen in de hand.
- Signorina Beppa, wel gefeliciteerd! Als deze bloemen u plezier kunnen doen..’
- Wel bedankt, cara, wel bedankt’, zei Beppa en kuste de andere op beide wangen.
‘Dat is heusch al te goed van u. Wel bedankt, hoor!’
Ze bekeek de bloemen en zei:
- Ik zal ze dadelijk in 't water laten zetten. Wat een prachtige anjers, en die mooie
mimosa, daar houd ik zoo van’.
De onderwijzeres glimlachte van voldoening.
- Ik dacht bij mezelf’, zoo begon ze, ‘wat moet ik de Signorina Beppa eigenlijk
wenschen? Zoo'n aardig lief meisje, altijd vroolijk, waarvan iedereen veel houdt,
geengageerd met een knappe brave jonge man die juist bij haar past.... Wat moet
ik u eigenlijk wenschen? Misschien alleen dat u nooit minder gelukkig zult zijn dan
nu’.
Beppa drukte haar de hand.
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- Dank u’, zei ze. ‘U meent het goed met me, dat weet ik’. Toen, opstaande: ‘Wilt
u mijn cadeaux eens zien?’ Ze nam een doosje van de tafel. ‘Dit kettinkje is van
Papa en Mama’.
En terwijl de onderwijzeres zich uitputte in betuigingen van bewondering:
- En dat is een ring van Grootmoeder, die had ze me al lang beloofd’.
Er werd geklopt. - Avanti!’ riep ze.
Het was de huisknecht.
- Daar is de contessina Bertini!’
- E permesso?’ riep een gemaakt-hooge stem, en een lang donker meisje kwam
binnen,
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de oogen onnatuurlijk blauw-zwart omkringd.
- Ah, Didì!’ Beppa sprong haar tegemoet.
- Tanti, tanti auguri!’
De beide meisjes, met de armen om elkanders hals, kusten elkaar.
- Mama laat je ook wel feliciteeren!’ zei Didì.
- Maar jullie komen toch vanmiddag?’ vroeg Beppa.
- Ja, zeker. Kijk nu eens, wat ik heb meegebracht. Ik waarschuw je, dat het heel
leelijk is, heel slecht gelukt!’
Terwijl de contessina haar pakje openmaakte en te zamen met Beppa snapte en
lachte, stond de piano-onderwijzeres bij de tafel de cadeaux te bekijken, haar best
doend om niet te toonen dat zij met haar figuur verlegen was.
Bianca kwam binnen, breedgeschouderd, in de korte stoerheid van haar
ruw-forsche vormen, een dubbelzinnig glimlachje op het frischgekleurd, breed-vleezig
gezicht.
- Hoe gaat het, Didì?’ Zij reikte aan de bezoekster de hand. ‘Wat snoezig! Heb jij
dat gemaakt?’ Buon giorno, Signorina’, met een handdruk aan de onderwijzeres.
- Bianca, wil je die bloemen eens in 't water zetten?’ vroeg Beppa.
- Dadelijk’. Bianca stond het op zijde gewerkte kistje te bekijken.
- Wat is dat beeldig’, zei de piano-onderwijzeres, die tot Bianca haar toevlucht
nam.
- Eugenio komt vanmiddag over, Didì, weet je 't?’ riep de jongste eensklaps, en
het kistje neerzettend voegde zij zich bij de twee anderen.
- Ga bij de signorina’, vermaande Beppa zacht.
- Ik niet!’ Bianca rukte met de zware schouders.
- Hebt u gezien, Signorina, wat mijn vriendin voor mij gemaakt heeft?’ vroeg Beppa
uit medelijden.
- Het is delicieus’, antwoordde de onderwijzeres, blij dat zij werd toegesproken.
‘Keurig gewerkt, en zoo goed van smaak!’
De deur ging open, een oudachtige vrouw trad binnen.
- Ah, Elisa!’ riep Beppa. ‘Wat een plezier!’ Zij omhelsde de nieuw aangekomene.
Ook Bianca naderde. Didì stond met een gewoonte-glimlachje. De
piano-onderwijzeres zag de begroeting aan met een dwazen geforceerden glimlach
van overmatig streven naar beleefd-zijn en van voldoening in zulk gezelschap te
verkeeren, de handen stijf geklemd om het koord van haar sac en bandoulière.
- Laten we in de salon gaan’, riep Beppa, en arm in arm met de pas aangekomene
liep zij naar de tusschendeur, die in de aangrenzende kamer voerde, in 't rose licht
dat de gevoerde batisten gordijnen doorlieten. Bianca en Didì volgden. De
piano-onderwijzeres, na even aarzelen, begeerig om ook tot het gezelschap te
behooren, ging achter de anderen aan en zette zich met hen op een van de lage
fauteuils om een tafeltje in een hoek van het vertrek. De moeder der meisjes kwam
binnen, licht waggelstappend van corpulentie en beginnenden ouderdom,
goedig-glimlachend, de handen vooruitgestoken om de bezoeksters te begroeten.
Achter haar kwam de grootmoeder, buitenvrouw in haar beste kleeren, met een
grijnslach die grappig contrasteerde op haar grimmig gezicht, Luisa kwam, het haar
netjes in orde, de paarsige wangen gepoederd, en voegde zich na eenige
stemmig-schertsende woorden tot Didì en Bianca, bij de oudere dames, in wier
gesprek Grootmoeder nu en dan een paar woorden zocht te mengen. De
piano-onderwijzeres, die alleen zat, deed als interesseerde haar het gesprek der
jonge meisjes.
Doch deze stonden al spoedig weer op en liepen heen.
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- Komt u mee, signorina?’ vroeg Beppa over haar schouder aan de onderwijzeres,
die graag volgde.
- En waar is Eugenio?’ vroeg de Signora Elisa.
- Die komt vanmiddag’, haastte Grootmoeder zich te verklaren. ‘Hij heeft weinig
vrij, arme jongen’.
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- En Luisa?’ vroeg de bezoekster weer. ‘Wanneer zullen we jou nu ook kunnen
feliciteeren?’
Luisa glimlachte zuurzoet.
- Ah, spreekt u daar niet van!’ zei haar moeder geïrriteerd, ‘Dat is de groote
quaestie hier in huis!’
- Mama valt er mij altijd over aan!’ begon Luisa zenuwachtig. ‘Maar wat kan ik
eraan doen? Paolo heeft zijn woord gegeven aan zijn ouders, dat het engagement
pas over een jaar publiek zou worden. Ik kan er immers niet op aandringen dat hij
zijn belofte zal breken? Waarom maakt Mama het me dan zoo lastig? Ik maak
tegenover hem het figuur van jaloersch te zijn op mijn jongere zuster!’
- Als ze geëngageerd is, waarom mag ze het dan niet zeggen?’ zei de moeder
heftig, steeds tot de bezoekster gewend, die pijnlijk glimlachte met een uitdrukking
van onzekerheid, zonder moeder of dochter aan te zien, terwijl Grootmoeder
onverstaanbare woorden mompelde.
- Ze is de oudste’, ging de moeder voort. ‘Iedereen vraagt me: En Luisa? En
Luisa? Wat moet ik zeggen? Wat moeten de menschen denken van al die
geheimzinnigheid?’
- De menschen mogen denken wat ze willen’, zei Luisa met pedante
geringschatting. ‘Ik bekommer me niet om de publieke opinie. Ik ben zeker van de
genegenheid van. Paolo....’
- Als hij dan van je houdt, laat hij je dan dat blijk van genegenheid geven!’ viel de
moeder haar heftig in de rede. ‘Dat blijk van genegenheid moet jij van hem vergen!’
- Laten we er nu verder maar over zwijgen. Mama’, zei Luisa insolent. ‘Dit is niet
onderhoudend voor Elisa!’
Didì kwam weer binnen, om afscheid te nemen, gevolgd door de andere meisjes,
met de piano-onderwijzeres steeds in haar gevolg.
- We zien elkaar vanmiddag, eh Didì?’
- Ja zeker, Signora!’
Didì groette, met handdrukken en glimlachjes in 't rond en ging toen met Beppa
en Bianca heen. Ook de Signora Elisa stond op; allen rezen overeind en bewogen
zich al pratend naar de deur, de gang in. Bij de huisdeur stonden de meisjes met
Didì, welke bij het zien der oudere dames een laatste afscheid nam en heenging.
De anderen bleven nog bij de deur staan praten en na veel groeten en
vriendelijk-lieve woorden ging ook de Signora Elisa. De piano-onderwijzeres begreep
dat hier de gelegenheid was die zij niet had weten te vatten, reikte de Signora en
de Signorina de hand, werd door Beppa nog eens bedankt en ging heen,
heimelijk-verbitterd dat zij niet geïnviteerd was om dien middag een kop thee te
komen drinken.
Bianca sloot de deur en liep met Beppa het salottino binnen.
- Daar liggen de bloemen nog!’ riep Beppa met een lach.
- Ik zal ze in 't water zetten’, beloofde Bianca. ‘Wat een weelde! Daar heeft ze
zich ook niet voor geruïneerd!’
- Poveretta!’ Beppa lachte. ‘Ze is zoo vervelend’.
- Ze ging maar niet weg, aldoor liep ze ons na’. Bianca liep met de bloemen heen
en kwam na eenige oogenblikken terug.
- Waar wil je ze hebben?’ vroeg ze.
- Zet ze maar ergens in een hoek’, spotte Beppa. ‘Of breng ze anders in de
keuken’.
Bianca zette de vaas met bloemen op een kast.
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- Wat had Didì vuile handschoenen aan!’ merkte ze op. ‘En wat had ze haar oogen
weer geverfd! Wie weet wat ze op straat al niet tegen haar zeggen, als ze alleen
gaat zoo!’
- Ze zal wel een rijtuig hebben genomen’, zei Beppa.
- En dan die nauwe rok! Ik begrijp niet hoe ze er de trap mee is opgekomen’.
Luisa trad binnen.
- Bianca’, zei ze, ‘je doet vanmiddag je witte zijden jurk aan, eh?’
- Waarom? Ik doe de lichtgroene aan’.
- Volstrekt niet! De witte zijden is goed genoeg’.
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- Ik zeg je, dat ik die niet aandoe! Die is vuil en de rok is te kort!’
- Natuurlijk! Je wilt doen alsof je al een signorina was. Je bent nog maar een kind
en dat hoor je te begrijpen. Ik zal aan Nicolina zeggen, dat ze die jurk opstrijkt’.
- Ik ga naar Mama!’ Opgewonden liep Bianca heen.
- Laat Mama nu met rust!’ riep Luisa haar na, toen volgde zij, de kamer uit.
- Mama!’ klonk de stem van Alfredo in de gang. ‘Is het eten nog niet klaar? Ik heb
honger!’
Hij kwam binnen, klein, donker, het haar zorgvuldig gescheiden.
- Het is half een!’ zei hij, het horloge in de hand. En toen: ‘Heeft Luisa het op haar
zenuwen vandaag?’
Beppa haalde de schouders op, de bolle oogen dom, de dikke lippen gespitst.
- Als het voor mij feest is, dan is Luisa natuurlijk in een kwaad humeur. Je zult
eens zien, als Eugenio vanmiddag komt’.
De knecht liep de kamer door.
- Is het klaar?’ vroeg Alfredo.
- Si, Signorino’.
- Gelukkig!’ De heiden gingen de eetkamer binnen en traden voor het raam.
- Wat een mooie dag!’ merkte Beppa op.
De huizen aan den overkant stonden blakerend in zonneschijn, de sombere
eetkamer lichtte op van den weerglans. Boven de huizen een stuk stralend-blauwe
lucht. Van de straat blonk het ratelend gerol van rijtuigen, het gedreun van een kar,
het gezoem en zenuwachtig schellen van een tram, de kreet van een straatventer.
Mama kwam binnen, arm in arm met Bianca, Grootmoeder volgde en Luisa, het
gezicht rood, geërgerd.
- Heb je 't gewonnen?’ fluisterde Beppa in 't voorbijgaan Bianca toe.
Bianca, met blij-voldaan gezicht, maakte een gebaar van gemakkelijken triomf.
Allen zetten zich op de donkere, hoog geragde stoelen om de witgedekte tafel
onder de breede, teergekleurde lichtkroon. De eetkamer was donker van wanden,
de zware gordijnen lieten het felle buitenlicht gedempt door. Statige donkere buffetten
stonden er met fijne witte geborduurde kleedjes erover, en glanzend zilveren schalen,
flonkerende kristallen karaffen en wichtige donker-metalen vazen.
- Komt Papa niet?’ vroeg Alfredo, zonder van zijn hord op te zien.
- ‘Neen’, antwoordde zijn Moeder. ‘Eet toch, Luisa!’ Luisa trok haar neus op.
- Een ergernis!’ bromde Grootmoeder. ‘Een meisje dat niet eet: Ze doen hier maar
net wat ze willen!’
- Laat mij maar met rast, Grootmoeder!’ snibde Luisa. ‘Ik ben oud genoeg om
voor mezelf te zorgen!’
- Luisa!’ bestrafte Mama, terwijl Grootmoeder boos binnensmonds mompelde.
Toen:
- Waarom ben je nu zoo Luisa, terwijl we vandaag allemaal vroolijk zijn om Beppa's
feest, hot laatste dat ze thuis viert’.
Beppa rukte het hoofd met een uitdrukking van juist daarom!
- Komt Eugenio?’ vroeg Alfredo opzettelijk en hij heek Bianca aan, die lachte.
Luisa werd rood.
- Als je mij daarmee denkt te plagen’, zei ze giftig, ‘maak je dan maar geen illusies.
Boven zulke kleingeestigheden ben ik verheven’.
- Boven een. engagement als dat van Beppa ben je verheven’, merkte haar broer
op.
- Als je zoo intelligent was als je laat voorkomen’, zei Luisa pedant, ‘dan zou je
inzien dat spotten met wat je niet begrijpt juist het kenmerk is van inferioriteit’.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

- Daarin geef ik je graag gelijk’, zei Alfredo, terwijl hij zich bediende uit den schotel,
die de knecht hem voorhield. ‘Van amitié amoureuse en dat soort van goed, daar
begrijp ik niets van, daar kan ik niet bij!’
Beppa en Bianca lachten. Luisa kneep verachtelijk de lippen op elkaar.
- Daar is een bizonder temperament voor noodig’, zei Beppa.
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- Of liever een bizonder gebrek aan temperament’, verbeterde Bianca.
- Een bizonder gebrek hoort er zeker bij’, zei Alfredo met een grimas.
Bianca zag hem lachend aan, met brutale oogen van verstandhouding.
- Alfredo’, bestrafte Mama. ‘Die praatjes wil ik niet hooren’.
- Laat hem Mama’, zei Luisa verwoed. ‘Daar hebt u de opvoeding van dien
superman!’
- 't Is ook erg!’ merkte Bianca op.
- Voor jou is 't natuurlijk niets!’ keef Luisa preutsch. ‘Jij schaamt je nooit!’
- Houdt nu op, kinderen’, beval de moeder. ‘Laten we tenminste aan tafel vrede
hebben’.
- Maar eet Luisa niets?’ vroeg Grootmoeder geërgerd.
De moeder maakte een gebaar van met rust laten.
- Nu, ik eet wel!’ zei de oude vrouw koppig en zij wenkte den knecht om haar nog
eens te bedienen.
- Alles wat jullie zegt kan me niets schelen’, begon Luisa weer tegen haar broer
en zusters. ‘Ik beklaag jullie en je bekrompen denkbeelden’.
- Dank je’, spotte Bianca.
- Tegen jou spreek ik niet, Bianca’, preekte Luisa. ‘Jij bent een kind en telt niet
mee. Mama heeft je verwend en laat je overal in meepraten’.
- Laat dat nu maar aan mij over, Luisa’, zei de moeder streng. ‘Daarover heb ik
te oordeelen’.
- Met kinderopvoeding moet jij je niet bemoeien’, zei Alfredo. ‘Dat hoort niet bij
Amitié amoureuse’.
Luisa keek hem verwoed aan met de half toegeknepen oogjes. Bianca's oogen
lonkten naar haar broer, haar dubbelzinnige glimlach versterkt van intense pret.
De moeder stond op. ‘Ik zal in mijn kamer koffiedrinken, Luigi’, zei ze. Grootmoeder
volgde haar, moeilijk dribbelend in haar te lang kleed.
- Bianca, ga mee’, zei Alfredo. ‘Ik heb gisteravond een aardig liedje gehoord.
Probeer eens of je het spelen kan’.
Zij volgde hem naar het salottino en zette zich voor de piano. Beppa ging bij de
tafel zitten en bladerde in een tijdschrift, diep voorover gebogen, de dom-starende
oogen dicht voor het papier. Alfredo stond met de handen in de zakken en floot het
wijsje, terwijl Bianca het op de piano zocht weer te geven. Doch hij was niet tevreden
en na eenig beproeven beval hij haar kortaf een ander liedje te spelen. Gehoorzaam
stond zij op, zocht het uit de muziekstandaard te voorschijn en speelde het. Hij zong.
Beppa neuriede mee, doch onderwijl wachtte zij op Eugenio. Er werd gescheld. Zij
luisterde; ging er dan niemand opendoen? Eindelijk, daar klonken stappen door de
gang, de deur werd geöpend. Zij herkende de stem van Eugenio, sprong op en liep
de kamer uit.
- Checco!’
Hij stond zijn hoed en jas op te hangen. Na eenige kussen en begroetingen
kwamen zij arm in arm het salottino binnen. Bianca brak het liedje af en sprong op.
- Checco mio!’ Glimlachend liet zij zich op beide wangen kussen. Alfredo begroette
zijn vriend met een mannelijk-serieuzen handdruk.
Het paar zette zich in den cosy-corner, Bianca naast Eugenio, spelend met zijn
hand. Alfredo zat op een stoel, de handen in de zakken. Luidruchtig lachten en
praatten zij.
Daar ging de deur van den salon open en Grootmoeder, met haar vriendelijksten
grijnslach, schuifelde binnen. Eugenio, een beleefde glimlach op zijn mager
priestergezicht, stond op om haar te begroeten.
- Arme Beppa'’, zei Bianca zacht tot haar zuster. ‘Daar komt politietoezicht!’
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- Pazienza!’ zuchtte Beppa en trok de schouders op.
Grootmoeder ging bij de tafel zitten. Niemand sprak meer, Alfredo slenterde heen.
De verloofden spraken zacht. Ook Bianca stond op.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

303
- Addio, Pupa!’ riep Eugenio haar na.
- Ciao!’ Zij groette met de hand, een spottende wenk van haar oogen naar het
grimmig gezicht van Grootmoeder.
Zij liep door de duistere gang naar haar kamer, waar de luiken half-gesloten waren
tegen het felle zonlicht. Zij opende de deuren en trad op het smalle balcon.
De zonneschijn flikkerde op het geelgrijze water van de rivier, doorstraalde de
wijd blauwe lucht, die trilde links in de verte boven de grauw-bruine muurklompen
en de donkergroene cipresgroepen van den Palatino, de vriendelijke gevelrijen langs
den Tiberoever, fijngetint van ouderdom, de grauwe pijlers van een brug. En recht
vooruit op den Aventino de strenggelijnde huizengroep met een eenzame stramme
cipres als een Florentijnsch fresco. Heel ver blauwden de bergen lichtomwaasd.
Het Tibereiland, met zijn grauwe muurtjes lag te blakeren in de zon, die lichtjes
tintelde in de vele kleine open vensterruiten. Op de Ponte Garibaldi, op het trottoir
aan weerskanten liepen de menschfiguren, lichte en donkere, door elkaar, en in het
midden huurrijtuigen achter sjokkende paarden in sukkeldraf en langzame,
zwaarhotsende karren, en nu en dan een tram. Rechts achter een nevel van licht
de hoogte van den Gianicolo.
Plotseling zag Bianca beneden op den Tiberoever, onder de boomen, geleund
tegen den oevermuur, een jonge man met een grijs vilthoedje, die dwaaslachend
naar haar venster keek. Ze deed een paar stappen terug in haar kamer, om even
uit te lachen, toen trad ze haastig op het balcon terug en zag glimlachend naar
beneden. De jonge man bleef staan kijken, steeds met denzelfden dwazen glimlach.
Toen liep hij verder, het hoofd naar het venster opgeheven, en keerde terug en bleef
weer staan.
Dit was nu al de tweede maal dat zij hem daar onder haar raam zag. Op straat
volgde hij haar altijd, nu al meer dan een maand. Hij wist precies wanneer zij naar
school ging 's morgens, door Luisa vergezeld, en wanneer Nicolina haar 's middags
kwam afhalen, dan stond hij geregeld op haar te wachten. Wat hij eraan had, zonder
ooit een gelegenheid te vinden om haar aan te spreken? Luisa merkte er niets van.
Stel je voor! die was veel te ernstig en te preutsch en zou er haar de schuld van
geven. Van Nicolina was zij niet zoo zeker, doch het meisje had er nooit iets van
gezegd.
Nu stond hij daar maar te lachen, net als eergisteren. Zou hij niet eens iets nieuws
probeeren, die brief zenden misschien, die hij haar altijd toonde? Was hij misschien
niet goed bij het hoofd? Hij was niet iemand van haar stand, dat zag ze wel, doch
hij amuseerde haar. Op partijtjes, nu en dan, en wanneer Mama ontving, ontmoette
zij wel jongemannen, doch dat was niet genoeg. Ze moest iemand hebben, voor
iederen dag, zooals deze. Daar herinnerde ze zich opeens, dat ze dien nacht van
hem gedroomd had! Ook wat moois, die droomt Die zou ze aan niemand vertellen!
En ze lachte er bij zich zelf nog over, de oogen wat troebel. Het was prettig aan dien
droom te denken, terwijl die jongen daar beneden zoo verliefd naar haar stond te
kijken. Net zoo'n soort van droom als laatst over den neef van Augusta. Ze zou wel
zorgen dat ze vannacht weer zoo droomde.
Doch het moest wel haast tijd zijn voor haar om zich te kleeden. Zij trad in de
kamer terug en keek op het klokje. Half vier. Het was beter langzamerhand te
beginnen, dan kon ze voor er iemand kwam. nog wat pret hebben met Eugenio en
Alfredo. Nicolina moest haar kappen zooals ze 't gisteravond geprobeerd had. Mama
zou wel mopperen als die haar zoo zag, maar eenmaal zoo gekapt, zou ze wel niet
worden teruggestuurd om het over te laten doen.
Ze schelde en trad weer op het balcon. Hij stond er nog. Zij wachtte en schelde
toen weer, en opende haar kamerdeur. Beppa ging voorbij, de wangen rood.
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- Wat is er, Pupa?’ vroeg ze. ‘Ga je je nog niet kleeden?’
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- Ik heb juist om Nicolina gescheld’.
- Neen, die moet mij helpen. Als ik klaar ben. stuur ik haar dadelijk bij jou’.
- Ah si!’ mopperde Bianca. ‘Dan moet ze Luisa helpen en ik kan wachten!’
- Neen, Luisa is al gekapt’.
Beppa liep door naar haar kamer. Luisa, in haar onderlijfje, stond in een lade te
zoeken, de dunne, grauwkleurige armen met roode puntige ellebogen en den hals
met schaduwholten achter de geheel zichtbare sleutelbeenderen ontbloot. Nicolina
spreidde de dunne lila kleedjes op de bedden uit.
- Als ik klaar ben’, zei Beppa tot het meisje, terwijl zij zich voor den spiegel zette,
‘ga dan dadelijk naar Bianca’.
- Eerst moet ze mij helpen’, zei Luisa vinnig. ‘Bianca kan wachten’.
Terwijl het dienstmeisje haar kleedde, bekeek Beppa zich in den spiegel.
- Dit toilet staat mij bizonder goed’, zei ze voldaan. ‘Jammer dat het niet lang meer
zal duren’.
- De Signorina ziet er ook zoo goed uit vandaag’, vleide het meisje.
Beppa glimlachte in den spiegel tegen haar groot hoofd met driehoekig profiel en
haar kleine onbeduidende figuur.
- Als je wilt dat ik je help, Luisa’, stelde zij voor, ‘dan kan Nicolina naar Bianca
gaan’.
- Het is mij hetzelfde’, zei Luisa kort.
Het meisje ging heen. Beppa hielp haar zuster. Door eigen tevredenheid welwillend
gestemd, verdroeg zij geduldig Luisa's kribbige aanmerkingen en ontevreden geest.
Eindelijk waren zij beiden klaar en Beppa haastte zich om terug te keeren naar
Eugenio, die met Alfredo in het salottino was gebleven.
In de gang kwam zij Bianca tegen, het gezicht rood, de oogen gezwollen van
woede. Nicolina volgde.
- Pupa, wat is er?’ vroeg zij.
- Mama wil me zoo niet gekapt zien’, antwoordde Bianca kort, haar stem verstikt
van ingehouden tranen.
- Waarom?’ vroeg Beppa en zij volgde in haar zusters slaapkamer.
- Omdat ik er zoo te groot uitzie! Altijd dat idee om me een kind te laten schijnen!
Dat ben ik toch niet!’
- Laat eens kijken!’ verzocht Beppa. En toen: ‘'t Is waar, je ziet er zoo te groot uit.
Jammer, want het staat je heel goed!’
- Daarom juist!’ snauwde Bianca geërgerd. ‘Haast je, Nicolina!’
- Hoe zal ik het nu doen, signorina?’ vroeg het meisje. ‘Met de vlechten
vanachteren?’
- Doe zooals je wilt’, bromde Bianca. ‘'t Kan mij niet meer schelen!’
- Troost je maar, Pupa!’ suste Beppa. ‘Je zult er toch wel goed uitzien. En kom
gauw bij ons!’
Ze liep heen, naar de kamer waar Eugenio zat met Alfredo, nu ook correct in
smoking.
- Is Pupa nog niet klaar?’ vroeg Eugenio, zijn arm om haar middel leggend.
- 't Scheelt niet veel. Wat heb je je vuil gemaakt!’ En zij klopte de sigarettenasch
van zijn jaskraag.
Grootmoeder kwam binnen, in 't zwart, ritselend van zijde. Ook Mama verscheen,
corpulent in haar donkerblauw fluweel, de grijze haren als gepoederd boven het
frischgekleurd gezicht.
De eerste bezoekers waren in den salon getreden. Allen volgden Mama door de
open deur. Het was een kleine vrouw, stijl in haar corset, pretentieus gekapt onder
een groote zwarte hoed, en haar twee dochtertjes, blonde meisjes in lichtblauw, die
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vrijmoedig glimlachend rondkeken. De moeder had vele vriendelijke
beleefdheidswoorden voor de Signora Maria, en de grootmoeder, en voor de lieve
Beppa vele bizondere gelukwenschen, dikwijls herhaald en van kussen vergezeld.
De meisjes brachten een cadeautje, een groep van Sèvres-figuurtjes, dat werd
bewonderd en waarvoor werd bedankt engekust.
Allen namen plaats, Alfredo voegde zich bij de meisjes, die praatten en lachten
met lokkende oogen. Bianca kwam binnen, het
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gezicht nog ontstemd, doch glimlachend voor de bezoeksters. Ook Luisa kwam,
met haar hippenden tred, vriendelijk grimassend, de smalle oogjes toegeknepen
van liefheid.
Een jonge man werd binnengelaten, eenigszins plechtig in zijn
gelegenheids-costunm, buigend en handdrukkend, door de dames met lieve lachjes
ontvangen. Bianca lachte hem toe met haar verstandhoudingsblik, die scheen te
herinneren aan samen doorgebrachte oogenblikken van intimiteit.
De jongeren stonden op en gingen een groep vormen aan den anderen kant van
de kamer, de meisjes gezeten op een sofa en in fauteuils, de jonge mannen op
kleine stoeltjes die zij vonden. Didì kwam, vergezeld van haar moeder, een magere
vrouw met onwaarschijnlijk zwart haar en een klein zusje, mooi popje in zijde en
kant, dat met wijdopen kinderoogen al die menschen aanzag.
De kamer was nu vol van stemgerucht, meisjesgesnap en gelach en de zwaardere
stemmen der jongens en het rustiger gepraat der ouderen. Grootmoeder zat stil, de
handen over elkaar, de mond toegeknepen, en sprak niet.
Nu kwam luidruchtig een donker meisje binnen, kort van hals boven de breede
zware buste, gevolgd door haar broer. Zij omhelsde Beppa met luide betuigingen
van genegenheid, terwijl de jonge man, het zwart visitecostuum als gespannen om
zijn vleezig lichaam, onhandig buigend zijn compliment maakte. Het donkere meisje
nam dadelijk plaats onder de anderen, midden op de sofa, zich breed uitzettend,
pratend en roepend maar rechts en naar links. Nog twee jongelui kwam te samen,
de kring moest worden uitgebreid.
Doch de gastvrouw noodigde de bezoekers naar de eetkamer waar de thee was
voorgediend. Allen stonden op. Nieuwe groepen vormden zich onder het voortgaan.
De groote tafel in de eetkamer, witgedekt, was overladen met een mengeling van
gebak, goud-geel kruim, wit-besuikerd en doorstreept met zacht-gelen room, en het
teer grijs-bruin van moka, en het zwartbruin van chocolade, en de bescheiden
sandwiches in hun vierkante eenvoudigheid, en onbeduidend uitziende biscuitjes
en de marrons glacés in hun geplooide papiertjes. Luisa, Beppa, Bianca liepen
bedrijvig rond, kopjes thee aanbiedend of liqueur of ijs, de gasten aanmoedigend
zich te bedienen van de schotels op de tafel. Zij stonden in het rond, een kopje en
schoteltje, of een glaasje in de eene hand, in de andere een gebakje, pratend onder
het eten en tusschen de slokjes in. Bianca stond met drie jongelieden, die met haar
schertsten en haar plaagden, en zij lachte, ze aanhitsend met haar lonkende oogen
en provocante gezegden, genietend van de afgunstige gezichten van meisjes zonder
cavalier, die van terzijde naar haar keken en wier vijandige oogen zeiden, dat zij
over haar spraken, en de zuur-zoete glimlachjes van moeders, die haar afkeuring
min of meer openlijk onder scherts verborgen. Doch Luisa kwam, streng-preutsch:
- Su, Bianca! help eens mee. Je staat daar maar.
Alfredo praatte met een mager meisje, aan wier schouder hij reikte, een hoofd
als van een Grieksch beeld, met zwart golvend haar. Zij zag hem aan met de
smachtende donkere oogen en antwoordde: ‘Ja!’ met een lachje, of: ‘Neen!’ met
een lachje.
Een groote vrouw, in zwart gekleed, met mannelijke bewegingen, het gezicht als
uit hout gesneden onder het glad-weggestreken grijze haar, kwam naar Beppa toe,
die stond in gesprek met een lang blond meisje, blank en rose, de bruine oogen vrij
uitziend, de bewegingen bestudeerd en een jonge man, het glimmende gladgestreken
haar in 't midden gescheiden, een monocle in het oog geklemd.
- Beppa!’ vroeg de oude vrouw met mannelijk-zware stem. ‘Doe me het plezier
en stel Alberto voor aan de contessa Casti’.
Beppa wendde zich om en zag rond.
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- Daar bij de tafel’.
Beppa drong zacht door de menigte en naderde een lange jonge man, belachelijk
in een redingote, dwaas zelf-voldaan uitziend door zijn brilleglazen.
- Salami!’ zei ze. ‘Kom mee, dan zal ik je aan de contessa Casti voorstellen’.
Salami stak juist een heele marron glacé in zijn mond.
- Hier ben ik!’ antwoordde hij en volgde Beppa met eenige lange stappen tot voor
een statig-uitziende, genadig-kijkende oude dame.
- Contessa’, zei Beppa. ‘Mag ik u de conte Salami voorstellen?’
Salami boog en den mondvol marron glacé, stamelde hij zijn compliment. Beppa
liet hem daar en ging lachend heen. Er kwamen voortdurend nieuwe bezoekers,
luid klonk het stemgegons. Enkele groepen verspreidden zich in de andere kamers.
Het luidruchtige donkere meisje, alleen gebleven, voegde zich bij Bianca, die met
een grooten blonden jongen man bij de piano stond. Hij zag verliefd op haar neer,
en zij, met haar provocanten glimlach, hield de oogen neergeslagen en keek telkens
coquet naar hem op.
- Zou je me eens aan je vriend willen voorstellen?’ vroeg het donkere meisje.
Bianca stelde voor: - Mario Cardi - la Signorina Temperini’.
- Ik heb u hier nooit eer ontmoet’, zei de indringster.
- Neen’, zei Bianca. ‘Wij kennen hem nog niet lang’.
Het gesprek kwijnde. Het donkere meisje ging maar weer heen. Bianca trok een
gezicht achter haar, en de jonge man lachte.
Door de gesloten deur klonken in de gang stemmen van menschen, die
heengingen.
- Bianca! Bianca!’
De twee blonde meisjes in lichtblauw kwamen haastig binnen, met een
zijdelingschen blik op den jongen man.
- Addio, Bianca, we gaan weg!’
- Gaan jullie al?’
- Je komt toch Donderdag? Mama ontvangt’, zei de oudste. En fluisterend voegde
zij erbij: ‘Giacomino wil absoluut met je kennis maken’.
Bianca glimlachte gevleid.
- Ik weet het niet’, zei ze coquet. ‘Als Mama wil....’
- Addio!’ De blonde meisjes liepen heen.
De kamers raakten leeg, de gang was vol van menschen, die hoeden zochten,
of mantels, en praatten en afscheid namen.
Beppa schertste met een zwaarbuikig oudachtig man, met kalen schedel en dikke
lippen en een gouden lorgnet. Zij traden het salottino binnen en de dikke man bleef
staan:
- Daar heb je die schelm!’ riep hij uit. ‘Ze zegt me niet eens goeden dag!’
Bianca lachte en reikte hem de hand.
- U komt ook zoo laat, professore!’ zei ze.
- ‘Ik ben zoo net met Papa gekomen. Maar ik blijf eten, vind je dat goed?’ zei hij,
en trok haar naast zich neer in den cosy corner.
- En biecht nu eens op al je zonden, sedert we elkaar niet meer gezien hebben’.
De jonge man nam afscheid. Bianca reikte hem de hand en zag hem aan met
haar oogen van belofte en herinnering.
De gastvrouw kwam binnen en achter haar de heer des huizes, klein,
zwartgebaard, de schelende oogjes dicht bij elkaar achter een lorgnet.
- Als u die lijst voor het eten nog wilt inzien, professore?’ stelde hij voor.
- Graag!’ De dikke man stond op en volgde den gastheer de kamer uit.
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In de eetkamer klonk de ontevreden stem van Luisa, die aanmerkingen maakte
en den knecht orders gaf. Beppa stond met Eugenio in den hoek bij het raam, zij
fluisterden zacht. Bianca, alleen, zat in gedachten te glimlachen tegen de oogen
van den blonden jongen man....
Rome, Maart 1912.
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Kroniek.
Boekbespreking.
Ary Prins. De Heilige Tocht, Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon. (Het
jaartal ontbreekt).
Prins is de man van het visionaire zien. Hij ziet vóór zich zekere figuren in zekere
omgeving; de figuren zijn menschen als van voor duizend jaar, de omgeving is de
middeleeuwsche wereld; maar vóór zich ziet hij ze, in zijn verbeelding, even duidelijk,
even fel als hij nu de Schiedamsche grachten ziet en de menschen om zich heen;
neen, feller, want in de strakke stilte waarin hij met zijn verbeeldingsfiguren verkeert,
is niets dat hem afleidt, zijn visie stoort. Als wij kijken naar de ons daaglijks
omringende menschen en dingen, zijn er geuren, geluiden, aanrakingen, zijn er
honderden gedachten aan betrekkingen tusschen ons en dat omringende, die onze
aandacht, de felte van onzen blik verminderen. Prins, als hij tuurt naar de
verschijningen in zijn verbeelding, is louter aandacht voor die verschijningen, hij
ondergaat ze méér dan dat hij ze maakt - en hij heeft er ook verder niets mee te
maken, hij heeft alleen te zien en te beschrijven.
Te beschrijven. Hij beschrijft wat hij ziet. Ziedaar al zijn werk. Hoe het komt dat
hij juist deze soort figuren in juist zulk een omgeving voor zich ziet, is een vraag die
wij wellicht later kunnen pogen te beantwoorden. Voorloopig wil ik er de aandacht
op vestigen, dat Prins niets doet dan beschrijven wat hij ziet. Zijn werk is
schilderkundig, misschien meer dan letterkundig. Zijn werk althans is dat van iemand
met een schildersvisie. En dat niet als van een z.g. modernen schilder, niet in de
eerste plaats de stemming of het licht, de beweging of de expressie ziet hij, maar
als van de schilders, die wij nu de primitieven heeten, wier extatischvrome visie
thans zeer ver achter ons te liggen schijnt, maar eens wellicht weer de allermodernste
zijn zal, omdat zij een werkelijk primitief-menschelijke is en dus van alle tijden. Het
is waarlijk geen wonder, dat wij, bij het lezen van Prins, telkens weer herinnerd
worden aan de schilderwerken dier primitieven, want dit zien is aan het hunne zeer
verwant, het is een verklaard zien, een in vervoering diep doorschouwen van
essentieele dingen, een vereenvoudigend, stileerend zien tevens - en toch ook,
evenals wij dat bij de primitieven waarnemen - een zien vol aandacht voor de meest
intieme détails. Evenals wij allen, in oogenblikken van groote bewogenheid, waarin
het ons was alsof het leven en de wereld zich plots op wondere wijze aan ons
verklaarden, tegelijk getroffen zijn geworden door minieme kleinigheden,
onbegrijpelijk gevoelig bleken voor de waarneming van allerintiemste bizonderheden,
zoo is ook het visionaire zien van Prins vol van de diepe verwondering, de
onwillekeurige synthese, de verklaardheid, en tegelijk van de innigste, teederste
bewogenheid voor de geringste menschelijkheden, nauwlijks speurbare
levensopenbaringen. Deze teedere innigheid ontstaat in hem bijna zonder nadenken,
zij is er tegelijk met het zien. Al op de eerste bladzijde van de H.T. vindt men er een
voorbeeld van. De schrijver ziet een middeleeuwsche kerk in winteravond ‘met
koude na sneeuw’ en daaromheen: ‘Lage huizen in het rond, koud-blank bedekt op
liet stroo der daken, die. verre over-lagen, en naast de deuren, die versperd, steenen
banken stonden, waarop de sneeuw in holten lag, door menschen uitgezeten in
kalme avondrust, als het zomerwarm was’. Hier is bijna geen sprake van denken
over die banken en de ‘uitgezeten’ holten, hier is eenvoudig: zien-in-innigheid.
Vergelijken wij dit nieuwe, groote werk
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met het prachtige vorige boek des schrijvers, de bundel prozastukken verzameld
onder den titel E e n K o n i n g - vergelijken wij beide boeken, wel te verstaan, na
herhaalde lezing - dan worden wij getroffen door belangrijk verschil bij, natuurlijk,
grooter overeenkomst. Het is dezelfde persoonlijkheid die hier spreekt, maar ouder
geworden, ontwikkeld. Deze ontwikkeling, in ouder worden, heeft niet enkel voordeel
gebracht, doch daarover straks even, het min verheugende verschil is er een van
vorm, van uitdrukkingswijze, de groei daarentegen, de stijging zou men ook kunnen
zeggen, is er een van wezen, van diepste beteekenis. Wij kunnen ook den overgang
wel bestudeeren, als wij maar letten op de jaartallen. Eerst ‘Een Executie’, ‘Sint
Margareta’, daarna ‘Harold’, ‘Dragamosus’. Ook deze ontwikkeling is er een, die wij
ook bij groote schilders kunnen waarnemen, een meer en meer loskomen uit de
stof, een ál directer uitdrukken van innigste levensvisie. Waar hel om te doen is.
Want (ik doelde er reeds op) dát een schrijver als Prins ziet wát hij ziet, dat zijn
personen ridders en edelvrouwen, zijn tijd de middeleeuwen, dat hij een ‘heilige
tocht’ beschrijft, het is natuurlijk alles geen toeval. Niet uit een gril, niet om nu eens
wat anders te geven, om zich nu b.v. weer eens aan de verwaarloosde historische
novelle te zetten, of geleid door eenige andere verstandelijke overweging, is Prins
er toe gekomen dit werk te schrijven, Als ieder ander kunstenaar had hij maar één
behoefte: zich te uiten, zijn plaats in de wereld daarmee aan te geven, zich
zoodoende te ontworstelen aan den druk van wat hem tot obsessie toe, bezig hield.
Beschrijving van een leven, primitiever en romantischer, van een wereld, kleuriger
en fantastischer dan de onze, was daarvoor noodig. Doch zijn meest objectieve
beschrijving werd doortrild van menschelijke bewogenheid, het is alles: bewogen
spreken over de wereld en het leven. En in dien zin heeft Prins in zijn ‘Heilige Tocht’
iets hoogers bereikt dan in de vroegere prozastukken. In ‘Een Executie’, in het
magnifieke ‘Sint Margareta’ zelfs, heeft hij zich nog veel meer gebonden,
onderworpen gevoeld aan zijn materie, heeft hij zijn vleugelen nog niet zoo fier uit
durven slaan en zoo recht naar het ideaal kunnen streven als in de ‘H.T.’ Fantasieën
waren ook die vroegere verhalen, maar fantasieën waarvan de lijnen, de grenzen
- o, zonder angstvalligheid, maar toch wel scrupuleus nauwkeurig - waren gehouden
binnen de sfeer van het deugdelijk en precies gekende, nuchter waargenomen of
historisch onderzocht. Enkele bovennatuurlijkheden, als het verschijnen van Satan
in ‘Harold’, vielen buiten dat kader, maar deden dan ook wel even aan als minder
geslaagd; het overige was nog niet voldoende in den toon gebracht, die dát accent
verdragen kon. In de H.T. is veel meer z.g. boven-natuurlijks, maar men merkt geen
verschil meer tusschen het natuurlijke en bovennatuurlijke, het waarneembare en
het mystieke. Veel vrijer, grootscher, onstoffelijker ook is de fantasie geworden.
Men gevoelt voortdurend dat het verhaalde een diepe beteekenis heeft. Is de H.T.
daarom een ‘symbolisch’ verhaal? Neen; als alle kunstwerken ligt ook dit tusschen
de beide polen: absolute werkelijkheidsweergave en absoluut symbool in - polen
inderdaad, want in beide streken kan men niet leven - alleen is het op die lijn wat
meer dan het vroegere naar de zijde van het symbool geschoven. Maar wat men
noemt symbolisch, vooronderstellende: een verstandelijkbedachte compositie zoowel
als doorvoering dier gedachte in ieder détail, is dit werk in geenen deele! Het is een
uitkving in beelden van wijdsche en diepe levensschouwing, maar dat is nog iets
anders dan symboliek; dat is eenvoudig: groote kunst.
Wij moeten de kardinale kwestie bij deze gelegenheid toch weer eens goed onder
de oogen zien en precies trachten te zeggen, wat ervan is. Onze gewone
onderscheidingen en verdeelingen van litteraire kunstwerken
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gelden slechts hun, oppervlakkig gezien, uiterlijk of bedoeling, niet hun wezen. En
ook de meeste z.g. critische bemerkingen handelen over bijzaken. Zoo heeft men
het b.v. bij het beoordeelen van romans veelal over de karakterontleding of de
teekening van het maatschappelijk milieu, terwijl nog nooit een goede roman om
die fraaie zaken geschreven is. En zoo is ook verdeeling in historische en moderne
romans, in realisme, symboliek en allerlei andere ismes en ieken, in romans en
novellen, ja zelfs in proza en poëzie, allemaal heel nuttig, ja zelfs noodig - wij dienen
toch te kunnen zeggen hoé de dichter zich geuit heeft, welke beelden zijn gedachte
behoefde om zich naar buiten te verwerkelijken - maar omtrent het eigenlijke der
kunst, niet alleen omtrent hun verschil in waarde, maar ook omtrent hun verschil in
karakter, zeggen ons al die min of meer litterair-wetenschappelijke termen eenvoudig
niets. De H.T. is volstrekt niet in de eerste plaats een historische roman of een
middeleeuwsch verhaal, en als zoodanig geslaagd of niet geslaagd, als zoodanig
min of meer mooi. Er is iets aan ieder kunstwerk, waarvoor wij geen juisten naam
hebben, men zou kunnen zeggen: de smaak, men zou ook kunnen zeggen: het
karakter. Het hoogste schoon van iedere kunst is als het hoogste schoon in ieder
mensch. Het is adeldom, het is zuiverheid gepaard aan hoogheid. Het werk: De
Heilige Tocht is vooral zoo mooi, omdat het zoo edel is, zoo absoluut oprecht, zoo
wonderlijk direct. Deze eigenschap troont hoog boven alle meer speciaal litteraire
uit, onze kleine bezwaren en bedenkingen den vorm betreffend vallen er bij in 't niet.
De lezing van dit bock is wat vermoeiend door het korte, hobbelende rhythme, de
woordenkeus of woordformatie schijnt wel dikwijls aanvechtbaar.... Goed; maar hier
is een heerlijke volheid van ontroerde schouwing, hier is adeldom van gedachte,
hier is, vooral, de heilige schroom voor het verhevene, het reine, het vrouwelijke,
het teedere, het zwakke, op onvergetelijke wijze uitgedrukt. Een dichter toont ons
het innigste van zijn wezen in staalstrakke beelden, trotsch - als een middeleeuwsch
ridder.
Men kan natuurlijk maar niet familjaarweg zeggen dat het dood slaan van een
ouden, blinden muzikant in een bordeel door een wraakzoekende bende krijgslieden
hier werd beschreven om het lage van alle wraak aan te tonnen, maar dat geen
beeld in de kunst mij deze laagheid ooit dieper heeft doen gevoelen is zeker. Er kan
geen sprake zijn van moralistische bedoeling - laat staan strekking! - in een boek
als dit, maar er is wel degelijk hoog moreele werking, er is uitstralende adeldom, er
is een krachtig idealisme.
De ridder, wiens aandeel in een kruistocht naar Jerusalem hier wordt beschreven,
heeft aanvankelijk geweigerd mede uit te trekken. Doch in een koortsigen
slaaptoestand, die op zijn bruuske weigering volgt, heeft hij een droom vol sterke
visioenen. Deze droom brengt hem tot bekeering, hij is inderdaad het keerpunt in
zijn leven. Hij ziet als 't ware zijn gansche verdere leven in dien droom; men zou
kunnen zeggen, dat alles wat hij in dat uur droomt later ‘uitkomt’, zoo dit niet veel
te plat ware en den auteur in geheel onverdiende verdenking brengen zou van zeer
goedkoop effectbejag. Dat de beelden, in den angst- en wroegingsdroom gezien,
zich later met betrekkelijk geringe wijzigingen verwerkelijken, het moest wel haast
zoo zijn, daar in dien droom al de karakteriseerende en schijnbaar contrasteerende
eigenschappen van den ridder, zijn woeste hartstochtelijkheid naast zijn vromen
eerbied voor het vrouwelijke, zijn snelgerezen medelijden naast zijn ontembare drift
en wreedheid zich als 't ware spontaan en ongebreideld uitleven voor zijn
verbijsterden blik, terwijl ook tijdens den heiligen tocht, in de opwindingen van strijd
en dorst, opoffering en gevaren, de wakkere bedachtzaamheid vaak onvoldoende
is om die eigen-
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schappen te controleeren en in toom te houden. Eenige bovennatuurlijkheid blijft
over, en vertoont zich ook later b.v. als den ridder, in een anderen droom, een engel
verschijnt, doch deze verwondert ons volstrekt niet; zooals reeds gezegd; wij merken
nauwelijks verschil tusschen deze mysterieuse en de z.g. meer waarschijnlijke of
natuurlijke gebeurtenissen, alles is opgevoerd in een toon, waarin onze gewone
onderscheidingen tusschen werkelijkheid en het daarbovenuitgaande wegvallen.
De bladzijden waarin de bekeefende droom wordt beschreven, en wel speciaal
die over de droom-ontmoeting met de vrouw, behooren tot de schoonste in het boek,
ik ben zoo vrij ze hier gedeeltelijk over te schrijven. Men lette o.a. op den prachtig
volgehouden, absoluut reëelen droom-toon. Uit het vaag verlangen ontstaat de vaag
verlangde, uit de nauwlijks bewuste vrees voor de daad de daad zelf. Zóó is het
wezen van den droom. Niemand die dit beter geproefd en beschreven heeft.
(bl. 22:) ‘Een zoet verlangen in hem kwam, dat deed zijn hart van wellust beven
- de wellust van een vromen knaap - en als in nevelen een vrouw-in-nevel voor hem
stond.
‘De ijlheid van haar zijn de vormen deed iaden; in marmer-schemering het lijf door
luchtelijk hulsel heen, zoo fijn als weefden spinnen draden, die tot een kleed vereend.
Droomwelven blank in staande ronding de jonge borsten zacht, als donsde vleesch
tot sneeuw. Rein-buigen de ongerepte buik, die zoet mysterie was, en waarom glans
van steenen in eenen gordel, die van de lenden viel tot voor de beenen neer.
Met stillen lach, die zedig was, en neêrgeslagen oogen zij voor den ridder kwam;
als schaamte in het gebogen hoofd en berusting in haar staan, de handen voor het
lijf gevouwen als een slavin geboeid.
Zij sloeg de oogen op, blauw grijs en groot in het smal-en-vol gelaat, die
weene-lachten van ontroering; de ridder had opeens een nooit gekend geluk,
waardoor hij licht zag goud-opvlammen, en voelde zich geheven met haar in hooge
vreugd, zooals alleen een droom kan brengen, een vreugde in het hart en van de
oogen slechts....
Zij onder oude, hooge boomen, waarover wolken dreven zacht, die vol en blank
als zeilen voor den wind.
In lente-vreugde vogels zongen luid, die in het groen verscholen; soms vederbont
door blaâren heen en staarten kleurden neêr van wiegelende takken. - Ook zachte
schreden op het mos, waar slanke reeën stil bewogen, en strekten koppen in
verbazing met schrik in het vochtig-donker oog en in het trillen van de ooren. Maar
eensklaps zon, die blond-in-goud als harpstralen door de kruinen; op donkere
stammen beefde licht in gulden vlekken neêr, en danste in het groen, waar vlamde
bruin het nog-winterdor, en fleurde zachte tinten op van pas ontloken bloemen.
Zij liepen langzaam voort, totdat zij aan een vijver kwamen, waarin het groen
sloeg fulpen schaduw, als was in diepte gobelijn.
Door wind het water-donker deinde in luchte-blauw-en-blank, dat onder blank van
zwanen schoof, die statiglijk de koppen hoog en achter-op de stijve
halzen-in-sierlijken-draai het water zacht doorzeilden en sneden golfjes op, die
rimpel-rolden naar den kant, waar de bloemen op haar stengels beefden.
Daar zaten zij terneêr, en hoorden lang een vogel, die kweelde onder lommer
ver.
De ridder had haar hand gevat, en stille beiden waren.
Hij zag in nevel-van-geluk de teêre weelde van haar borst, die was in waas
verholen; goud-lichten het blonde haar in zwakke zonne-strook, die. streele-danste
door het groen, dat werd door wind bewogen. Zij had het hoofd gebogen met
wimper-beven over hare oogen, die zacht geloken, als zat zij nederig neêr, en
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wachtte wat haar lot zou zijn. Maar toch een wensch van haar, die niet gesproken
werd, en weder leven in hem bracht.
Hij beefde in een wondering, en de ijlheid van zijn zijn, teer hulsel van het vleesch,
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gebroken - hij zag niet meer in droom, met droom-in-oogen, maar werkelijk de vrouw,
met wie hij was alleen.
Zij drukte warm-zacht zijn hand, die koud en beefde; zijn tanden sloegen op elkaâr,
alsof hij was door koorts bevangen, en het bloed, dat in zijn hoofd gestegen, deed
starren voor zijn oogen twinkelen. Doch dit slechts was één oogenblik.
Hij boog zich tot haar over, en zijne lippen op haar mond, die beefden tot hem
op. Haar oogen stonden diep en als gebroken door genot; hij voelde het zwellen
van haar borst, en zacht zij enkele woorden sprak, die vreemd in zijne ooren - maar
alles slechts een droom was ineen droom voor hem.
Op eens zij met een luiden schreeuw hem weerde van haar lijf. Haar oogen
helderkoud geworden; wreed lachte hare mond, en trots zij zat rechtop, als tartte
zij zijn pogen.
De ridder week terug, het hoofd gebogen, en wat gebeurd een stilstand in zijn
leven bracht.
Zijn handen lagen open neêr, en strak hij voelde zijn gelaat, dat was heel bleek
geworden.
Zwoel nu de lucht als vóór een storm in zomer. Het volle wolken-zeilen was voorbij,
en het blauw, als lei vergrijsd, was laag en strak gespannen, met ééne open plek,
een scheur gelijk, waardoor men verren hemel zag, oud-groen van doode kleur....’
Evenmin als er, in onze impressies gedurende de lectuur, groot verschil bestaat
tusschen het z.g. natuurlijke en het z.g. bovennatuurlijke, evenmin is er opvallend
onderscheid tusschen den toon der droomen van den ridder en die van de bladzijden,
waarin zijn wakend leven beschreven staat; integendeel, zoodra het gaat over
handelingen, in extase of opgewondenheid, in roes van hartstochtleven, nadert de
toon zeer direkt tot dien van den droom. En dit komt mij voor een bewijs te meer te
zijn voor de wonderlijke gevoeligheid des schrijvers, zijn diepe levensaandacht en
zijn machtig expressievermogen. Er is ook inderdaad maar weinig verschil tusschen
onze aandoeningen in den droom en in den roes. Tijdens een hevig gespannen
geestestoestand wordt de relatie van het omgevende tot ons min of meer gelijk aan
die welke wij uit onze droomen kennen. Wij schijnen dan geen bewustheid genoeg
over te houden om wat buiten ons is te realiseeren, zoo vlug en krachtig als wij dat
in nuchteren toestand gewoon zijn. Het onzin-gedoe en -gepraat van den
beschonkene, de abstracties van geleerden en dichters en de nonchalante wreedheid
van den strijder schijnen uit dezelfde oorzaak voort te komen. Het is bekend dat in
hun droomen zelfs zeer zachtzinnige personen wreedheden begaan. De Heilige
Tocht, zijnde de beschrijving van deels in vervoering, deels in hevige
opgewondenheid bedreven handelingen werd zeer terecht in den toon en d e s t e e r
van den droom gehouden. Die sfeer is dikwijls redeloos angstvol, dikwijls ook
wonderlijk zoet kalmeerend. De natuur, met diepe innigheid gezien, wordt aangewend
om haar te versterken. Vandaar de vele nachtseènes, de - bijna al te
frequent-terugkeerende - volle maan, de mist waarin de bende te dolen komt, en
veel meer van dien aard.
Thans nog een enkel woord over onze bezwaren en bedenkingen. Ik betreur dan
in de eerste plaats dat de H.T. bijna geheel is geschreven in jambisch rhythme; door
deze eenvormigheid gevoelt men zich bij de lezing al te spoedig afgemat; een
element werd hierdoor als 't ware ingeschoven, de noodzakelijkheid waarvan men
niet begrijpt, de beklemming waarvan men telkens, vruchteloos, tracht te verwijderen.
Wie hard-op leest - ik voeg het er als troost bij - zal er niet zooveel last van hebben
als de stil-voor-zich-zelf lezer. Met rijzing en daling van de stem kan men de al te
stijve vastheid van het rhythme verlenigen, verlevendigen en den toon nuanceeren.
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De heer Alb. Verwey heeft in zijn ‘Beweging’ vernuftiglijk betoogd, dat het jambisch
rhythme hier juist bizonder op zijn plaats was, aangezien
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het den stroom der zinnen stremt, iederen zin als op zich zelf staan doet, en
zoodoende de aandacht des lezers tot het beeldende enkel-woord terugdringt. Het
is mogelijk, dat zoo inderdaad de bewuste bedoeling van den schrijver is geweest,
maar ik ben toch zoo vrij dat te betwijfelen. Eveneens twijfel ik er aan, of het overwicht
der woordschittering in Prins' stijl, door Verwey met juistheid geconstateerd, haar
oorzaak wel geheel, of zelfs gedeeltelijk vindt in dat jambisch rhythme. In ‘Sint
Margareta’, uit een oogpunt van puren stijl misschien wel Ary Prins' schoonste werk,
is van jamben geen sprake; toch wordt ook bij de lezing van dat verrukkelijk
prozawerk onze aandacht telkens en telkens weer door het juweelige enkelwoord
gevangen. Het karakter van Prins' proza is het extatisch beschrijven van vizioenen.
Dat karakter toont het vrije rhythme van Sint Margareta in al zijn schoonheid; hoog
en krachtig klinkt de stem daar als die van een Ziener. In het later werk, in de H.T.
vooral, is de spraak gejaagder, afgebrokener, zenuwachtiger. Een kramp schijnt
haar vrije beweging te belemmeren. Het zou mij dan ook volstrekt niet verwonderen
als het ontstaan van het jambisch rhythme veeleer aan een physieke oorzaak, aan
het zenuwleven van den schrijver moet worden toegeschreven dan aan een
weloverwogen bedoeling. Dat het niet anders kón, is duidelijk. Stijl, en zijn ingrediënt
rhythme, zijn in 't algemeen geen zaken die een echt schrijver maar willekeurig
kiezen of veranderen kan. Wat een zeer sterk rhythme, als dat van den H.T. voor
den schrijver zelf vóór heeft, het is precies hetzelfde wat het voor den lezer tegen
heeft: de kracht van den greep. Ongetwijfeld behoefde Ary Prins, telkens wanneer
hij gelegenheid vond aan zijn werk door te gaan, slechts een paar zinnen van het
reeds geschrevene over te lezen om er weer geheel in te zijn. Niets wat zoo krachtig
op stemming influenceert als rhythme.
Overigens vind ik het alleen nog een weinig jammer, dat, bij het schrijven van den
H.T., dikwijls een wijze van woordvorming werd toegepast, die ook bij andere z.g.
Nieuwe Gids-schrijvers een tijd lang in zwang is geweest en die men de
impressionistische zou kunnen noemen. Als voorbeeld verwijs ik naar bl. 71, waar
dit zinnetje staat: ‘Zijn oogen troebel-vater-glansden in het vet en bot gelaat, dat
bloede-blauwde, in het licht, van wezenloozen toorn op het kwabbig-dikke lijf, dat
in het nauwe kleuren-pak vlam-geelde tusschen rood-in-vure’. Bepalen wij ons tot
het woord ‘bloedeblauwde’. Wat de schrijver gezien heeft is duidelijk. Een dronkaard,
van drank en woede paars wordend. Dit in zijn verbeelding ziende, dacht de auteur
aan ‘bloed’ en aan ‘blauw’ en hij vormde eenvoudig het woord: bloede-blauwde.
Maakte hij 't zich zoodoende niet te gemakkelijk? Mij dunkt, de gedachte is hier niet
voldoende ‘uit de woorden’ (uit de verf, zeggen de schilders) gekomen. Zij is niet
zuiver, kompleet en natuurlijk genoeg uitgedrukt. Door anderen is in dit verband
alweer van ‘ten top gevoerd individualisme’ gesproken. Een veel te dik woord voor
zoo geringe zonde, dunkt me!
Ziedaar dus mijn bedenkingen. Zij vallen in 't niet bij mijn groote bewondering.
Met ‘De Heilige Tocht’ van Ary Prins is de nederlandsche litteratuur een nobel, sterk
en schoon boek rijker geworden. Werd, en wordt nog steeds, ook door mij, bij de
karakteristiek van Prins' kunst volle klemtoon gelegd op zijn gave als beschrijver,
mijn laatste woord zij er ditmaal een van hulde voor de wonderfijn-psychologische
behandeling van de liefdesrelatie tusschen ridder en edelvrouw in het laatste
gedeelte. Dit motief was het, dat ook den schrijver zijn heerlijkteeder slotaccoord
bezorgde. De zin waarmee het boek eindigt luidt aldus: ‘Met laatste kracht hij hief
de zwakke handen als ter omhelzing op, en deze gelukzaligheid bracht de Edelvrouw
den waan van droef en nooit gekend geluk’.
H.R.
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Ida Heyermans, Olof de Vondeling, teekeningen en bandversiering van
Rie Cramer, Bussum, C.A.J. van Dishoek, 1912.
Al is dit boekje dan ook verleden jaar reeds verschenen, toch is het niet te laat om
er heden nog de aandacht op te vestigen; trouwens tegen de volgende maanden
komt de groote najaars-boekenstroom los, en verdringt het eene allicht het andere.
Maar toch, een boekje als dit, zal door zijn beschaving, door zijn eigen cachet, zijn
plaats wel weten te handhaven. 't Is een kinderboek, maar juist door de groote zorg
die aan de uitvoering besteed is, zien wij dat teekenares en uitgever zich volkomen
bewust waren van hunne, laat ons het deftig noemen, ‘verantwoordelijkheid’.
Wij willen geenszins (ik hoop niet dat men er den indruk van krijgt) de schrijfster
op het tweede of derde plan schuiven, en weten wel, dat de vertelling van mejuffrouw
Ida Heyermans er eerst moest zijn, vóór dat Rie Cramer zich aan het teekenen
zette, maar dit neemt niet weg, dat de bekoring, die direct van dit boekje uitgaat,
aan de teekenares te danken is.
Laat ons dan ook ditmaal ‘Olof de Vondeling’ eens bekijken, alleen naar het
uiterlijk, en het talent van Rie Cramer er eens aan toetsen, want talent en een zeer
bijzonder zelfs, heeft deze jonge teekenares zeker. Zij beschikt allereerst over een
zekere gemakkelijkheid van teekenen, die, wij mogen ze routine noemen, niet weg
te cijferen, nòch gering te schatten is, en daarbij heeft zij een gave om, vooral de
grootere platen, tot een mooi geheel te maken, goed van indeeling
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en groepeering, van compositie.
Voeg daarbij een vrouwelijken smaak, een zekere verfijning, die haar, zonder aan
den totaal-indruk afbreuk te doen, genoeg waarde doet hechten aan de accessoires,
aan de entourage van hare figuren, aan de costuums, aan de tallooze kleinigheden
die het achevé er van uitmaken. De jurkjes van hare kinderfiguurtjes, de aankleeding
van het koninklijk verblijf, de heesters en plantjes in het kindschap, 't is al met zorg
en overleg, met smaak en vernuft geteekend, en last not least die kindertjes zelf.
Want deze zijn het beste, die kleine meisjes met hunne wipneusjes en punt kinnetjes,
die jogjes met hun groote vraagoogen en vooruit gestoken lipjes, die slanke soepele
lijfjes, die gracieuze houdingen en gebaartjes, hierin lijkt mij de kracht van mejuffrouw
Rie Cramer te zitten. Er zit distinctie in haar werk, het is fijn en beschaafd, en heeft
daarbij iets feeërieks, waardoor het zich bij uitstek leent voor illustreering van
sprookjes en verhaaltjes, die haar aanleiding geven hare fantasie wat den vrijen
teugel te laten.
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Ik weet niet of haar talent haar tot grooter werk in staat stelt, maar och,
noodzakelijk is het niet, wij kunnen Bakker Korff apprecieeren en eveneens Roland
Holst's muurschilderingen waardeeren, nietwaar? Welnu, in wat mej. Rie Cramer
ons thans geeft, o.a. in de illustraties van Olof de Vondeling, zit genoeg
persoonlijkheid, dat wij met een zekere gerustheid volgend werk van haar tegemoet
zien.
Slechts een enkele opmerking, wellicht niet aan haar adres, wat betreft de zooge-
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naamde typografische ordonnantie van het boek. De en-têtes n.l. die boven de
hoofdstukken of afdeelingen staan, z i j n geen entêtes en verhouden zich slecht tot
het vak waarin zij staan, het zijn illustraties zonder dat hierbij rekening is gehouden
met de plaats, die zij in het boek innemen, en dit is toch werkelijk wel van belang.
Wij moeten goed het verschil begrijpen tusschen datgene wat als boekversiering
dient en de losse plaat, al zal ook daarbij verband met de tekstpagina gewenscht
zijn. Wij bevelen dan ook dit deel van 't boek voor een volgende maal in de zorg
van mejuffrouw Cramer aan.
R.W.P. JR.

H.N. de Fremery. Dik en Knuppie, een kabouter-geschiedenis. Bussum,
C.A.J. van Dishoek, 1912.
Dit boekje heeft heel andere allures en pretenties dan het voorgaande. Hier is het
verhaaltje wel de hoofdzaak en zijn de prentjes er door den verteller zelf bijgemaakt.
Het is werk van een goedwillend dilettant, die met zorg boomen teekent, en diezelfde
zorg ook aan zijn poppetjes besteed, maar hiervoor is naast geduld en volharding
ook vaardigheid, gave en studie noodig, en daarin schiet de teekenaar te kort. Hij
wil meer dan hij kan. En ware het boekje niet uitgegeven en ter recensie gezonden
en had de teekenaar het alleen voor zijn kleine vriendjes gemaakt, wij zouden het
beschouwd hebben zooals het werk van vaders en moeders, die al vertellende op
papier of lei er iets bij teekenen, beoordeeld moet worden. Nu het echter officieel
in de wereld gekomen is, moet onze maatstaf een andere zijn en mag 't dilettantisme
van den heer De Fremery niet meer als excuus gelden.
Teekenen ‘zoo maar voor pleizier’, ‘uit liefhebberij’, ‘nooit les in gehad’, het mag
geen verontschuldiging zijn, ten minste niet wanneer men met dat teekenwerk in
het publiek optreedt; en daarom mogen wij niet verhelen dat dit boekje niet is
geworden wat het had kunnen zijn met meer expressieve, meer rake en betere
illustraties.
R.W.P. JR.

Draaiorgelmuziek.
De geheele muzikale wereld viert in deze dagen het heuglijk feit van de geboorte
van Giuseppe Verdi. De gehééle muzikale wereld....
En toch was tijdens zijn leven al, de vergankelijkheid zijns muzikalen roems
voorspeld. Was het niet Hanslick, die Verdi genoemd heeft den grootsten
straatmuzikant zijner eeuw? Een critiek, met instemming aanvaard door de toen
nog bestaande Wagnerianen, die vergaten, dat Hanslick even liefelijk dacht over
den afgod hunner muzikale liefde. En het was wel te goeder trouw, dat de bekwame
en beruchte Weensche critiekschrijver zich ook ten opzichte van Verdi en zijn werk
heeft vergist, voor de zooveelste maal het bewijs heeft geleverd, hoe waardeloos
het is, voorspellingen te doen, aangaande de onsterfelijkheid van tijdgenootelijke
kunstenaars.
Het oordeel van Hanslick over Verdi was vrijwel het algemeen oordeel van de
Duitsche critiek gedurende de laatste helft der vorige eeuw. En nog hoort men met
zekere minachting spreken en.... napraten over de draaiorgelmuziek van Verdi, in
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Duitsche landen en in die, waar de smaak aan muziek gevormd is naar Duitsche
opvattingen en oordeelen.
Men heeft op allerlei wijzen getracht, Verdi's muziek te dooden met verklaringen,
waaraan het te danken, of liever te wijten zou zijn geweest, dat zijn opera's sedert
ongeveer 1850 het tooneel in Italië hebben beheerscht met een duurzaamheid van
succes, als voorbeeldeloos is geweest in de muziekhistorie en die alleen geëvenaard
is, later, in dezen tijd ongeveer, door Richard Wagner. En toen de triomfen aan gene
zijde der Alpen, in weerwil van de geleerde ‘verklaringen’ der Duitsche
muziekprofessoren, maar geen eind nemen wilden, toen vonden zij de uitvlucht uit,
dat het succes van Verdi, volgens hen aanvankelijk een patriottisch, een ‘persoonlijk’
was, een dankbaarheids-
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betooging van zijn dankbare, wijl even vaderlandslievende landgenooten voor de
geestdrift, welke hij in den tijd van Italië's gebukt gaan onder vreemde heerschappij,
door zijn wijzen bij hen had weten te ontketenen en die één der krachtigste middelen
was geworden in den vrijheidskrijg. Met kunst zou al deze overdaad aan muziek,
in meer dan twintig opera's uitgestort, feitelijk niets van doen gehad hebben. Maar
Verdi verbaasde de wereld, nadat zij vrijwel algemeen ‘van gevoelen’ was geraakt,
dat de onmacht van den ouden dag ook hem tot het noodlot van het zwijgen had
veroordeeld, in zijn vieren-zeventigste jaar met O t e l l o , in zijn tachtigste met
F a l s t a f f . Verraste, ontstelde bijna, want hij toonde er zich in met een talent, dat
verjongd leek, door de lenigheid, waarmede het zich had vertrouwd gemaakt met
de modernste uit- drukkingsvormen. Met O t e l l o en F a l s t a f f , erkende men zelfs
in Duitschland, had Verdi zijn beste werken geschonken. Maar men liet niet af met
tornen aan de waarde van zijn werk. Ditmaal gold de aanval zijn oorspronkelijkheid:
Verdi zou gekomen zijn in Wagners componeerwater....
Ook deze laatste terdoodveroordeling heeft geen effect gehad. Verdi is meer dan

G. VERDI.

twaalf jaar dood: 27 Januari 1901 overleed hij te Milaan, waar in het Scala-theater
zoo menigmaal na een première van zijn opera's hij uitbundig gevierd is door van
geestdrift mateloos in verrukking geraakte landgenooten. En een tijd van twaalf jaar
bleek menigmaal voor kunstenaarsroem ruim voldoende, om te verzinken in de
groeve der eeuwige vergetelheid. Maar Verdi's werk lééft. Het gaat er mee als met
dat van Wagner: er is voortdurende stijging merkbaar in de belangstelling, waarmee
het wordt aangehoord. Niet slechts in Italië, waar niet alleen de zoogenaamde
repertoire-werken als R i g o l e t t o , I l T r o v a t o r e , L a T r a v i a t a , A i d a ,
O t e l l o en U n B a l l o i n M a s c h e r a , maar ook vroegere, als N a b u c c o ,
waarmee zijn roem begon, I L o m b a r d i , L a F o r z a d e l D e s t i l l o , E r n a n i
e n D o n C a r l o s geregeld worden opgevoerd; in het bijzonder in Duitschland,
waar ‘men’ tegen hem het onbarmhartigst heeft te keer gegaan op aesthetische
gronden, beleeft Verdi een opstanding. In de laatste jaren zijn er de Verdi-cyclen
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niet van de lucht, en in het vaderland van Wagner viert men het eeuwfeest van
Verdi's geboorte in alle operatheaters zoo goed mee, als men er in de eerste helft
van dit jaar Wagner heeft her-
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dacht. Natuurlijk niet uit piëteit van de artistieke machthebbers in hun groote
meerderheid voor de verdiensten van den zaligen jubilaris, maar omdat de smaak
van het publiek en de daarmee samenhangende belangstelling hen er toe dwingen.
De smaak voor Verdi-muziek.... Nog veelal worden zij, die hem vrij-uit-vieren, met
een medelijdenden glimlach waargenomen door den zich fijner muzikaal bewust
wanenden operabezoeker. Want smaak in Verdi-muziek is immers voor hem gelijk
aan smaak in het banale, het vulgaire, aan smaak in draaiorgelmuziek. Er is iets
van waar, van die beschuldiging van banaliteit en goedkoope technische factuur
van Verdi-muziek, doch te weinig, om er het geheele oeuvre mee te mogen
doodverven. Men verwarre hier vulgariteit of banaliteit niet met de eigenschap van
maar al te weinig melodieën, dat zij zon gemakkelijk voor het gehoor liggen, dat een
zelfs vrij ongeoefend hoorder ze na een enkele maal hooren onthoudt; de
eigenschap, welke zoogenaamde volkstümliche muziek, waarnaar zoovelen in onzen
tijd vergeefs te componeeren streven, in de eerste plaats bezitten moet. Verdi bezat
de begaafdheid, zulke muziek te schrijven, in sterke mate. Het bekende canzone
L a d o n n a e m o b i l e van den Hertog uit R i g o l e t t o dorst hij eerst den dag
vóór de generale repetitie te Venetië aan den tenor Mirate geven, uit vrees dat het
lied reeds vóór de première bekend zou zijn onder het publiek, als deze of gene der
medewerkenden het toevallig in het openbaar mocht neuriën.
De banaliteit van Verdi's muziek, waar zij zich inderdaad opdringt, treft men niet
vooral in de melodie, hoe populair zij soms is. Zij ligt, voor wat de opera's tot A i d a
ongeveer betreft, ook in dit werk nog

CARICATUUR VAN GÉDÉON.

voor een deel en zelfs in de in ieder opzicht meer voldragene O t e l l o , hoofdzakelijk
in een plaatselijk ledige harmoniek, een te eenvormig en te nadrukkelijk
gescandeerde en volgehouden rythmische figuur, een òf te armelijk of te opdringerig
instrumentaal detail.
Deze tekortkomingen, welke misschien alleen F a l s t a f f volkomen derft, behoeven
niet met den mantel der vereering bedekt te worden; er staan zelfs in de zwakste
partituren van Verdi schoonheden tegenover, geniale vondsten, inzonderheid in
expressioneel opzicht, die de banale plekken in den totalen indruk overstralen. Ze
liggen echter geheel in de lijn der historie en van het genre opera. Tooneelmuziek
componeeren, dat wil zeggen muziek, waarvan de uitvoering drie, soms vier uren
in beslag neemt, en dan onafgebroken, wat men pleegt te noemen: voornaam blijven,
de toondichter moet nog geboren worden, die het kunststuk heeft bestaan. Maar in
den tijd van Verdi's banaliteiten overheerschte in de opera nog het bel canto. De
zangstem en met haar de melodie overheerschten in de structuur. De
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operacompositie in Italië onmiddellijk voor en in Verdi's tijd richtte zich in hoofdzaak
op het vocaal effect en de overige muzikale elementen werden dientengevolge
gewoonlijk verwaarloosd. Wil men de expressieve waarde van Verdi's muziek vinden,
men zoeke in zijn melodieën en haar kern, het rythme. De geheele reeks
aandoeningen, waardoor de helden uit de opera's van Verdi zelden dramatisch,
maar altijd muzikaal leven, ze zijn gecondenseerd in de melodie. Melodie van een
overstelpend suggestieve uitdrukkingskracht, over stelpend door de meestal
ontzaglijke tegenstellingen in de verklankte hartstochten.
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Waar aan de operahelden van Verdi, van dramatisch standpunt beschouwd,
ongeveer alle psychologische logica ontbreekt en zij zelden meer zijn dan
marionetten, worden de in hen onderstelde hartstochtsmotieven in de muzikale
omkleeding van het drama met een onstuimigheid en een rythmische scherpte
doorgevoerd, die ze in hun bedoelingen klaar onthullen. Verdi schrikt daarbij niet
terug voor de felste contrasten, ja met de contrastwerkingen bereikt hij meestal de
diepst ontroerende effecten. R i g o l e t t o bevat er een voorbeeld van in het
beroemde kwartel van het vierde bedrijf, waar de samenzingende figuren in ieders
individueel karakter vastomlijnd worden geteekend. Men moet terug tot de
solo-ensembles in de opera's van Mozart (D o n G i o v a n n i en F i g a r o ' s
H o c h z e i t ), om pendanten te vinden voor dit kunststuk van muzikale
karakteruitbeelding. En tevens logenstraft dit zelfde kwartet de bewering, als zou
de armelijkheid aan harmonische en contrapuntische contoeren in sommige nummers
van Verdi's partituren gevolg zijn van technische onmacht. Een bewering, die in
onzen tijd, nu de latere werken nauwkeuriger bekend geworden zijn en het
Manzoni-Requiem tot de dankbaarste koorwerken behoort, welke het
concertrepertoire bezit, zelden meer wordt gewaagd.
Merkwaardig is het, den ontwikkelingsgang van den componist te volgen in zijn
operapartiturenreeks, een reeks vol up en downs, vol bergtoppen en dalen, zelfs
afgronden, op het gebied der muzikale dramatiek. In de eerste werken, van
N a b u c e o af, is de inspiratie in hoofdzaak ontstaan uit drang tot uitzingen, wat
den patriot Verdi

CARICATUUR VAN LUQUE

beklemde, ontroerde en in geestdrift deed geraken. Hij vond er zoo juiste tonen voor
de openbaring, van wat de naar onafhankelijkheid en vrijheid hunkerende Italianen
te dien tijde met hem voelden, dat zij zijn muziek verstonden en er de drijfveeren in
onderkenden, zelfs al had een tirannieke censuur politieke toespelingen uit het
libretto geschrapt. Daardoor kon een koor uit Nabucco, in welk werk de politieke
tendenz nog gericht was op een Italië, dat een verruiming was van den Kerkelijken
Staat (vandaar het religieus karakter dezer opera, dat: oprecht gegroeid was uit
Verdi's nimmer verganen godsdienstigen zin), - daardoor kon een koor uit
N a b u c c o , konden de beide groote ensembles uit E r n a n i destijds aanleiding
geven tot hartstochtelijke vrijheidsbetoogingen op den avond der première.
Nadat de vrijheid van Italië verkregen was, gaat men bij Verdi onderkennen een
pogen tot uitbeelden van meer individueel menschelijke gevoelens in muziek, met
af en toe een, soms prachtig geslaagde poging (T r a v i a t a ) tot realiteitsteekening
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in rijke differencieering van milieu en karakters. R i g o l e t t o is het eerste en
misschien best gelukte werk uit die beginperiode, waarin Verdi nog geheel en al
zwelgde in de pathetische buitensporigheden der romantiek, I l T r o v a t o r e volgde
met tusschen de twee in L a T r a v i a t a als de verrassing der openbaring van den
nieuwen Verdi, den componist met realistische muzikale neigingen. L a T r a v i a t a
viel bij de eerste opvoering hoofdzakelijk om de nieuwe, het operapubliek van die
dagen vreemde gevoelsatmosfeer, welke de muziek in den schouwburg deed
ontstaan. Dit verschijnsel
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heeft zich in het oeuvre van Verdi trouwens herhaald. Telkens als hij nieuwe tonen
aansloeg, of nieuwe banen opging, uitgezonderd dan in O t e l l o e n F a l s t a f f ,
toen men zelfs in Italië eenigszins de muzikaaldramatische evolutie in
Wagneriaanschen zin had doorgemaakt, was het succes matig. Ik wil niet beweren,
dat werken als I d u e f o s c a r i , G i o v a n n a d ' A r c o , A l z i r a , A t t i l a ,
M a c b e t h , I M a s n a d i e r i , L u i s a M i l l e r , S i m o n B o c c a n e g r a en
hoe al die andere opera's van Verdi heeten mogen, die na betrekkelijk weinige
opvoeringen in vergetelheid zijn geraakt, alle verongelukt zijn tengevolge van Verdi's
streven, om zijn muzikaaldramatische uitdrukkingswijzen te moderniseeren of te
hervormen, maar het is wel een feit, dat bijvoorbeeld in D o n C a r l o s alleen die
nummers der partituur succes hadden, waarin Verdi zijn oude, bekende en door het
publiek geliefde methode volgde van in hoofdzaak melodische uitdrukking. Die
nummers der partituur, waarin hij tracht naar een nauwkeuriger verbinding van
woord en toon, - het streven zat immers in de lucht omstreeks 1867, het jaar der
Parijsche première! - werden niet begrepen en door het auditorium, dat
Trovatore-hcftigheid en Rigoletto-effect verwachtte, onverschillig ontvangen. Reeds
toen verweet de Parijsche critiek Verdi, dat hij Wagner navolgde, een verwijt even
onverdiend, als toen het later naar aanleiding van A i d a , die in wezen veel meer
T r o v a t o r i s c h is dan D o n C a r l o s , en vooral naar aanleiding van O t e l l o ,
werd herhaald.
Inderdaad heeft Verdi Wagner nooit nagevolgd in de beteekenis van nagebootst.
In zijn geheele oeuvre, van het tijdstip der bevrijding van Italië af, gaat een lijn
opwaarts, waaruit blijkt ontvankelijkheid voor de ontwikkeling der dramatische muziek
naar de waarheid van uitdrukking. Met D o n C a r l o s verlaat Verdi reeds, al is de
handeling dan ook aan de historie ontleend, feitelijk de muzikale drakendramatiek.
Van nu af is zijn streven gericht op het verklanken van het sentiment dat in het woord
leeft, en al is nu bijvoorbeeld O t e l l o niet geheel vrij van het melodramatisch effect,
dat in de muzikale liefdes- en haattragediën niet schijnt gemist te kunnen worden,
juist daarmee bewijst hij, dat hij, trots Wagner en in weerwil van de door diens strijd
om de vereeniging der kunsten ontstane evolutie, gebleven is de operacomponist
van Italiaanschen bloede en met Italiaansch-muzikaalaesthetische aanschouwingen.
En mocht men twijfelen, zijn laatste opera, F a l s t a f f , is misschien het sterkste
bewijs voor zijn Italiaan-zijn in temperament en gemoedseigenschappen. Verdi, die
zich in het begin van zijn loopbaan als componist geplaatst had gezien voor de
contractueele verplichting van de vervaardiging eener komische opera, U n
G i o r n a d i R e g n o , in een tijdperk van zijn leven, dat hij in enkele maanden zijn
eerste vrouw en zijn beide kinderen door den dood had verloren en dientengevolge
verkeerde in een geestestoestand, die hem als scheppend kunstenaar geruimen
tijd lam sloeg, - Verdi ondernam het op zijn tachtigste jaar, een komische opera te
componeeren, F a l s t a f f , die door haar fijn humoristische eigenschappen, haar
geestig vernuft, haar radden, luchtigen en toch innigen conversatietoon, als een
gemoderniseerde B a r b i e r e d i S e v i g - l i a terecht is gekenschetst en waarmee
hij in toepassing bracht, in voor dien tijd zoo afgerond mogelijke vormen, de
beginselen der oude Italiaansche opera-buffa-componisten, der eerste Florentijners,
van driehonderd jaren geleden, wier devies luidde: ‘Un canto che parla, favellar in
musica’, (sprekend zingen, redeneeren in muziek).
F a l s t a f f is het wonder in Verdi's schepping, niet door de wijze van bewerking,
die men sedert A i d a al kende, waarin Verdi had verrast met een rijk gekleurde,
diep-tonige, karakteriseerende instrumentatie en een, althans naar het uiterlijk,
breken met de afgesloten vormen der opera, maar
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door de frischheid van geest, als van een tachtigjarige niet te verwachten was.
F a l s t a f f bracht de laatste zijde aan een muzikaal oeuvre, als zoo compleet
wellicht door geen toondichter ooit is gewrocht. Want ook buiten den schouwburg
leeft Verdi voort in zijn werk: in zijn M e s s a d a R e q u i e m en in zijn (4) P e z z i
Sacri.
Het komt mij voor, dat er aanleiding is, dezen componist van ‘draaiorgelmuziek’
te herdenken op den dag, waarop het honderd jaar geleden is, dat hij geboren werd:
10 October van dit jaar.
H.W. DE RONDE.

Werken van Van der Leck, bij Walrecht, Den Haag.
Op het eerste gezicht was het zaaltje van dezen nieuwen kunsthandel, toen ik er
binnen kwam, van een afstootelijke eentonigheid. Overal aan de wanden hingen
ingelijste, geschilderde dingen, die nochtans geen schilderijen waren. Vrijwel alle
menschen-figuren, die daarop te zien waren - en het bleken er vele - waren ‘en
profil’ geteekend en geschilderd ongeveer zooals men een muur verft, ingevuld dus
met kleur, en wel zeer simpele kleur, uit een kinder-verfdoosje. Meest tegen witte
achtergronden. De gezichten van al die figuren waren daarenboven merkwaardig
eenerlei, zoo al niet eender. Dezelfde neuzen en kinnen, en vooral in de oogen een
sterke familie-gelijkenis. Het zag er alles erg primitief uit, en vooral gewildsimpel,
zoodat niet ik alleen de neiging zal hebben gehad, maar heen te gaan. Want er is
niets zoo hinderlijk en onzuiver als coquetteeren met onhandigheid en armoede van
expressie-vermogen. Misbruik van handigheid is dom en gewetenloos; koestering
en bewust behaagziek doen met onbeholpenheid is voluit oneerlijk, het is om zoo
te zeggen oneerlijke concurrentie. De bekoring van een kinderteekening waaraan
elke werkmanschap ontbreekt, is de argeloosheid; stel u voor, dat een kind tegen
beter weten in, moedwillig twee oogen in een profiel gaat zetten, omdat het succes
daarmee heeft, en - moedwillig nalaat naar beter te streven! Wie niet het beste geeft,
wat hij kan, pleegt vervalsching.
Intusschen was er iets, dat mij in dit zaaltje vasthield; iets dat mij zeide, dat noch
onhandigheid, noch quasi-naïeveteit hier aan het woord waren, maar een zeer
curieus gerichte, misschien niet bepaald wakkere, maar wel strak gespannen geest,
die voor zichzelf toch wel verantwoord was zóó te doen. Een paar zwakke, maar
wel expressieve en vooral tonige schilderijen naar meer realistischen aard waren
daar om te bewijzen, dat deze vreemde zoeker voordien aan de waarde der
eigenschappen, die hij nu verwaarloosde, toch had geloofd. Hoe simpel bovendien
de vlakke kleuren op de figuren ook waren, ze hadden niet iets lukraaks, ze waren
expressief. Nu en dan verried eenige tonigheid, of een zeer geslaagd contrast den
waarachtigen schilder.
In dat zeer simpele schikken der als uitgeknipte, allen in eenzelden sjok voort
zich rijende figuren, was ongetwijfeld zekere rythme, er was bovendien wel een idee
in uitgedrukt, zij het ook op te povere wijze en nog niet intensief genoeg. Een rij
soldaten met witte broeken, was in zijn machinale bewegingen en uniformiteit (al
was deze laatste te ver doorgevoerd, te innerlijk arm) niet zonder tragi-comiek, en
zoo doet mij ook een troep huzaren aan, in wier facies overigens waarlijk nu en dan
een poging tot karakteristiek zich deed opmerken. Wat de voordracht, de uiterlijkheid
aangaat, deed dit werk sterk denken aan illustratieve dingen van Müncheners als
Diez bijv., men zou het zich in kinder-prentenboeken of platen voor de kinderkamer
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denken, indien niet.... een vrij sinistere levensbeschouwing achter deze
rudimentariteit werd vermoed. De indruk die deze met krampachtigheid simpel
gehouden voorstellingen maken, is een pijnlijke. Er is in de expressie van alle figuren
een

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

320
soort van domme angst, een starre botheid. Er is iets in die figuren van automaten,
die zich te pletter loopen. De schilder heeft, met een manier die ik niet voor een
truc, maar voor een gedachtelooze wijze van zich herhalen wil beschouwen - wakker,
rijk aan intuïtie, intellectueel is dit werk allerminst! - bijna alle oogen zwaar-zwart
omlijnd, zoodat ze aan groote vogeloogen doen denken, wat een vreemde vaagheid
en afwezigheid aan de uitdrukking der koppen geeft. De zonderlinge harkerige
wezens, met hun als langs een liniaal getrokken lijven, hebben hierdoor nog sterker
dat bête, dat hulpelooze, dat niettemin tevens iets van de verfijning in zich heeft van
de geslagenen.
Nu is het opmerkelijk, dat een in het midden van het zaaltje gehangen voorstelling,
‘De Blinden’, de expressieve deugden van de beste der andere op het mooist
vertoont, terwijl het evenwel heel niet zoo gewild-simpel van voordracht is, en wij
er niets van die opzettelijke uniformiteit in aantreffen. Zie hier een aanwijzing, die
de schilder Van der Leck moge verstaan, die hem moge terughouden van al wat
naar affectatie zweemt, zelfs van die meest betamelijke

DE BLINDEN.

soort van affectatie, welke voortkomt uit al te bewust streven! In dit zeer dramatische
schilderij - als ik het zoo magblijven betitelen - is een echter eenvoud dan in veel
van de anderen, een eenvoud, die niet uit een ander soort behaagzucht, maar uit
ernst voortkwam. Twee blinde mannen, ontstellend luguber in hun verwezenheid
en uitdrukkingloos heffen van de hoofden met dien onnoozelen lach, zoo vreemd
omdat geen oogen er in deden, worden geleid door een meisje, dat - bijna even
tragische figuur - met zeer slechte wijdopen oogen, die den starenden, begriploozen
blik van een imbeciel hebben, voor allen zien moet. Een van die blinde mannen is
zwaar en beenderig, de ander - door een van die wreede uitersten, die de natuur
zich soms veroorlooft - buitendien nog gebocheld en ‘kijkt op’ precies zooals onder
zienden een kleinere het naar een grootere doet. Mij dunkt, Van der Leck heeft dit
tooneel gezien, en getracht het te geven zooals hij het navoelde, daarmede tevens
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bewijzend, dat er een instinct voor het waarlijk belangrijke in de werkelijkheid is, dat
door geen al te opzettelijk methodiseeren kan worden verdrongen.
C.V.
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Hendrik Antoon Lorentz,
door R. Sissingh.
Hoe men ook denken moge over de wijze, waarop het eeuwfeest onzer bevrijding
der Fransche overheersching wordt gevierd, niemand kan ontkennen, dat in het
tijdvak 1813-1913 in ons land veel met reuzenschreden is vooruitgegaan. Dit geldt
ook voor de beoefening der natuurwetenschappen. Een dergenen, die daartoe het
meest hebben bijgedragen, is H.A. Lorentz, sedert 1878 als Hoogleeraar aan de
Rijks-Universiteit te Leiden werkzaam, wiens naam voor altijd aan de ontwikkeling
van de leer derelectriciteit blijft verbonden. Vóór 1800 kende men nog slechts de
wrijvings-elektriseermachine om elektrische stroomen voort te brengen. Deze waren
zeer zwak. Thansworden in deelektrische centraalstations zoowel krachtige stroomen
opgewekt, waarbij een groote hoeveelheid electriciteit zich door de koperen
geleiddraden beweegt, als ook stroomen, waarbij eene geringere hoeveelheid onder
grooten druk door den draad wordt gestuwd. Meestal zijn deze laatste heen- en
weergaande stroomen, die o.a. bij de draadlooze telegrafie in den ether de elektrische
golven opwekken, die zich van het seingevende naar het de seinen ontvangende
station voortplanten. In het midden der vorige eeuw leidde de Engelsche
natuurkundige James Clerk Maxwell uit theoretische onderzoekingen af, dat deze
elektrische golven zich met dezelfde snelheid als de lichtgolven voortplanten. Zij
doorloopen dus evenals de laatste in een achtste deel eener sekonde den omtrek
der aarde. Men kende toen nog geene elektrische golven, waarmee deze uitkomst
ook langs den weg der proefneming aangetoond kon worden. Dit gelukte eerst in
de jaren 1887-1889 aan den Duitschen natuurkundige Heinrich Hertz. Hij bewees,
dat elektrische en lichtgolven volkomen dezelfde eigenschappen hebben. Twee
groote gebieden in de Natuurkunde. Licht en Elektriciteit, die vroeger geheel
onafhankelijk van elkander schenen, zijn daardoor tot één geworden. Maxwell legde
den grondslag voor deze nieuwe beschouwing der elektrische verschijnselen. Het
gelukte echter eerst aan Lorentz om eene theorie op te stellen, die rekenschap
vermag te geven zoo van alle elektrische als lichtverschijnselen. Hiervoor zijn nieuwe
onderstellingen ingevoerd en naar eene dezer heet de theorie van Lorentz de
electronen-theorie.
Het is bekend, dat men in de Natuurkunde de eigenschappen der lichamen
verklaart uit de onderstelling, dat deze bestaan uit zeer kleine deeltjes, die atomen
genoemd worden. Deze atomen groepeeren zich in de lichamen tot molekulen en
zijn in des te heftiger beweging, naarmate de temperatuur hooger is. Het is in de
laatste jaren gelukt om de bewegingen van groote groepen van atomen waar te
nemen. Lorentz heeft ook in de electriciteitsleer het beginsel opgenomen, dat de
electriciteit uit zulke kleine deeltjes bestaat. Zij dragen den naam van electronen.
Deze theorie maakte Lorentz in 1895 bekend. Reeds in 1896 ontdekte P. Zeeman,
thans Hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam, dat een lichtbron tusschen
de polen van een krachtigen magneet licht met andere eigenschappen uitzendt,
dan zoo de magneet niet aanwezig is. De theorie van Lorentz kon dit nieuwe
verschijnsel aanstonds verklaren. Tevens bleek hieruit, dat de electronen nog 2000
maal kleiner zijn dan de atomen van het lichtste gas. Men krijgt op de volgende
wijze eenigermate eene voorstelling van de uiterste fijnheid dezer elektronen. Maakt
men de atomen evenveel malen grooter, als de aarde grooter is dan de bal bij het
voctbalspel gebruikt, dan krijgt een atoom ongeveer de grootte van een waterdruppel.
Het schijnt dus wel een zeer
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stoute veronderstelling om het bestaan van deeltjes aan te nemen, die nog 2000
maal fijner zijn. Toch is het bestaan dezer electronen in de laatste jaren op vele
wijzen bevestigd. De stralen, welke zoogenaamde radioactieve lichamen, als het
metaal Radium, uitstralen, bestaan uit positief en negatief geladen elektronen, die
uit de atomen met groote snelheid worden uitgestooten. Deze negatief geladen
elektronen brengen juist door hunne trillingen de lichtverschijnselen te weeg. Lorentz
breidde zijne theorie in 1904 nog verder uit. In dezen vorm wordt zij thans algemeen
als diegene erkend, welke de licht- en elektrische verschijnselen op de beste wijze
vermag te verklaren. Lorentz heeft zich ook aan andere deelen der Natuurkunde
gewijd. Weinige onderzoekers kunnen als hij, zulk een uitgebreid arbeidsveld
aamvijzen.
In ons land vond Lorentz reeds spoedig de erkenning, die men zulk een grooten
geest gaarne brengt. Na zijne promotie in 1875 werd Lorentz reeds in 1878 als
Hoogleeraar in de theoretische Natuurkunde aan de Leidsche Universiteit verbonden.
Groot is de indruk, dien Lorentz door zijne lessen op opvolgende
studenten-geslachten heeft gemaakt. Het is die van veel omvattende kennis, scherp
inzicht in de meest ingewikkelde vraagstukken en een groote gave om de moeilijkste
zaken glashelder uiteen te zetten. Sinds lang zijn de groote verdiensten van Lorentz
als natuuronderzoeker ook in het buitenland bekend. In 1902 werd hem de Nobelprijs
voor Natuurkunde toegekend. Buitenlandsche geleerde genootschappen als de
‘Royal Society’ verleenden hem een harer medailles, of benoemden hem tot een
harer buitenlandsche leden, als de ‘Academie des Sciences’ te Parijs en de
‘Akademie der Wissenschaften’ te Berlijn. Een eeredoctoraat werd hem nog onlangs
door de Universiteit te Birmingham verleend. Zeer dikwijls komt tot Lorentz de
uitnoodiging om voor een uitgelezen kring van vakgenooten de uitkomsten zijner
onderzoekingen uiteen te zetten, zoo in 1906 aan de Columbia University te
New-York, in 1908 voor de Société française de physique, in 1910 voor de
Wolfskelhlstiftung te Göttingen. De Franschman merkt dan van Lorentz op, dat ‘ce
professeur étranger’, waarvan ‘le nom est inséparable de l'histoire des théories
(physiques) modernes’, ‘s'exprime en français avec une pureté et une précision que
pouvaient lui envier beaucoup des nôtres’ en de Duit scher spreekt van Lorentz'
lezingen als ‘eine Höhenwanderung’, die men ‘unter Führung des Meisters
unternehmen dürfte’.
Hieraan kan nog toegevoegd worden, dat toen in 1911 de Belgische industriëel
Ernest Solvay te Brussel twintig natuuronderzoekers uit verschillende landen tot
een ‘Conseil de physique’ noodde, Lorentz de als van zelf aangewezen President
was. Tevens stichtte Solvay een fonds, o.a. tot aanmoediging van natuur- en
scheikundige onderzoekingen. Dit geschiedt onder leiding van een wetenschappelijk
comité, waarvan Lorentz wederom de Voorzitter is.
Sedert 1912 is Lorentz alleen als buitengewoon Hoogleeraar aan de Leidsche
Universiteit verbonden en metterwoon te Haarlem gevestigd. Hij werkt daar als
Curator van Teyler's stichting in het onder zijne leiding staande Laboratorium.
Hierdoor is een nieuw centrum van wetenschappelijk onderzoek in ons vaderland
gevestigd en mag van de werkzaamheid van dezen, even hulpvaardigen als
berninnelijken, geleerde nog veel voor de oplossing der groote natuurkundige
vraagstukken worden verwacht. De invloed van een natuuronderzoeker als Lorentz
reikt ver over onze landspalen heen en is evenmin beperkt tot hunne eeuw. Dat hij
door zijne werken den naam van ons land tot grooter aanzien bracht, is een
voorrecht, dat wij, Nederlanders, niet genoeg kunnen waardeeren.
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De collectie Drucker in het Rijksmuseum te Amsterdam,
door Max Eisler. (Vervolg).
Van Jacob, den oudsten Maris (1837-1899) hangen hier 27 stukken, voor 't
meerendeel olieverfschilderingen van den eersten rang. Zij geven ons een tamelijk
volledig overzicht van het werk van dezen kunstenaar, den grootsten
landschapschilder uit de Haagsche School. Ook bij hem vinden we reeksen van
werken naar eenzelfde motief. Ook hij was uitgegaan van 't figuurschilderen, dat in
zijn jeugdwerk nog de overhand heeft. Uit dezen eersten tijd is hier de ‘Biddende
Monnik’ (1519 a) van 1864, waarvan reeds de breede opzet en de eenvoudige,
toon-scheppende kleur opvallen.
Nog de tot man rijpende, onbevredigde en onzekere zoeker bleef op dezen
ontwikkelingsweg; in 't Parijsche atelier van H é b e r t schildert hij van die
fijngebouwde lange meisjes, wier verwantschap met het boerenkind in ‘Kippetjes
voeren’ (1518b) gemakkelijk is na te gaan. Maar ook hier is veel oorspronkelijks:
de vorming der lichamen is half slank, half breed, het landschap is als idylle gevoeld,
over het geheel ligt een teedere herinnering aan het duitsche Rijnlandschap en de
kunst uit dien streek, dien de schilder een jaar of zes vroeger op een reis had leeren
kennen. Bij dezen zwaarbloedigen man duurde het dubbel zoo lang als bij anderen,
eer het ervarene en 't doorleefde zich in zijn kunst toonde. Drie jaren na zijn aankomst
heeft hij 't standpunt Hébert overwonnen en volgens zijn eigen aangeboren aard
Parijs, de wereldstad, in haar socialen ernst begrepen. Het zware bloed van den
ambachtsman, erfenis van zijn vader, ontwaakte toen in hem. In 1867 was hij
getrouwd. Het huwelijk werd voor hem een bron van diepe gemoedsaandoeningen.
En het opende zijn oog voor de kracht en de schoonheid van den natuurlijken
mensch. Een jaar later schildert hij de diep-ontroerende ‘Jonge Moeder’, die de heer
Drucker aan de National Gallery heeft geschonken. En in het zelfde jaar, in den
zelfden geest, vermooid alleen door de poëzie der schemering: ‘Moe gewaakt’ (1519
e). Nu eerst ziet hij met verklaarden blik in de
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atmosfeer zijner kamer een vrouw aan wie hij toebehoort, in de aangrijpende
bewegingen van arbeid die ook hem geldt, ziet haar baren en zoogen, ziet onbewust
kinderleven instinctief zich roeren: en hij ontvangt de zegen van het eenvoudige,
moeizame leven, ziet hoever het reiken kan en binnen welke grenzen het waar en
schoon is. In dezen zin verovert hij eerst hier den vorm, d.w.z. hij ontdekt die, aan
strenge wetten gebonden, maat, waarbinnen zich stof, toon en stemming tot de
noodzakelijke eenheid verbinden. In de nachtlijke kamer, bij het matte licht van een
kaars, is de vrouw, vóór de wiegekorf met het slapende kind, wakensmoede, in
diepen slaap verzonken. Men meent nog te zien hoe de hand met het spinrokken
zwaar in den schoot zonk en het lichaam tegen de stoelleuning terugviel. Het zacht
rozige kinderkopje is als door een vreemden glans overtogen, het kussen daaronder
tot matte zijde geworden. De bouw van de groep is van een zeldzame geslotenheid,
waarbinnen de fijne lichtsluier tusschen moeder en kind aandoet als een in liefkoozing
verbonden-zijn, de ten uiterste doorvoelde lijnen der vrouw geven alle haar
vermoeidheid aan, haar uitbeelding is vervuld van die heerlijk loome zwaarte,
waardoor het meesterschap des kunstenaars mede bewezen wordt. De nieuwe
ernst, de op den totaalindruk gerichte aanpak, en de eenvoudigheid van zien, leidden
bijna vanzelf tot het opgeven van de verbrokkelende kleurigheid en tot den zegepraal
van den toon, die hier, uiterst fijn genuanceerd en in den diepen kamerschemer
opgelost, voor 't eerst tot eenheid kwam. Dezelfde twee jaren hadden ook den
landschapschilder Maris de beslissende klaarheid gebracht. In 1871 door den
oorlogsstorm uit Parijs gedreven en tot een durend verblijf in den Haag gekomen,
kiest hij zijn eerste woning aan de toenmalige stadsgrens. Voor zijn venster stond
een machtige korenmolen, dien hij weldra, afgesneden zoo als hij tusschen de
vensteromlijsting verscheen, op het doek bracht. Dat is ‘De afgesneden molen’
(1519 d) uit het jaar 1872. Het heeft klaarblijkelijk juist geregend. Het land ligt nog
in gedempte kleuren; dompig sluit zich het rood en bruin van de dakengroep bij het
steenengrauw van den molen tot een koor aan, matgroen liggen de strooken grasveld
te weerszijde van het kanaalwater, dat, in het licht blank en koel als staal, ook in de
zware schaduw van den berm doorzichtig blijft en diepblauw. Het grauw-wit van de
houten brug en de moede gebaren der vrouw die op haar toeloopt, voltooien de
stemming. Maar reeds stijgt de sterke adem van diepe verfrissching uit de aarde
op; men meent bij te wonen hoe zich alle matte tinten reeds oplossen in het gouden
licht, dat allerwegen doorbreekt; aan den hemel vluchten parelgrijze, doorlichte
wolken; nog een oogenblik en alles zal staan in één zonnegloed, die na den regen
inniger schijnt dan ooit. Een vluchtig oogenblik, als een machtige eenheid gezien,
is hier als met één penseeltrek vastgehouden, de grootsche ontroering van den
ontvangenden kunstenaar treft ons tegenover de strenge gebondenheid harer
uitdrukking, en een veelbeteekenend gevoel voor de eigenaardige zwaarte van den
stof openbaart zich hier als een karaktertrek der aardsche opvattingen van den
meester. Het fragmentarische verhoogt de kracht van den indruk, waaruit zich
gedachten ontwikkelen, vrij en ver van wat er aanleiding toe gegeven heeft. De
‘Aankomst van de booten’ (1519 k) geeft een voorbeeld van de rijpheid zijner
figuurschildering (1884), hier mede vertegenwoordigd door een dier verrukkelijke
stukken met kinderen, de breede olieverfschets: ‘Meisje aan de Piano’ (1519 o).
Bovendien geeft dit stuk vasten bodem aan het vermoeden, dat Jacob Maris een
geweldig uitbeelder van menschenmenigten geworden zou zijn - hoe wist hij bij
stad- en strandschildering de massa's in zijn greep te krijgen - had niet, op zijn
lateren kunstenaarsweg, het landschap hem al te zeer geboeid. Zoo staat het
schilderij als 't ware tusschen die beide bestrevingen in; het bewijst op uit-
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gelezen wijze dat de schilder een, in strengen opbouw, als door één ademtocht
bewogen groep tegen den stout gekozen achtergrond van open zee en hoogen
hemel, tot monumentale werking wist op te voeren. Op de zwaarbewogen zee onder
een ijl-neveligen hemel stuurt een klein schip met diepbruin zeil op het
Scheveningsche strand toe, afgewacht door de naaste betrekkingen, vrouwen en
kinderen meest, door den seingever en den breed in het midden geplaatsten ruiter.
Uit den heldergrijzen toon lossen zich krachtiger op het naastbijzijnde bruin van den
paarderomp, het gele ruiterjak, de blauwe signaalvlag en een roode vrouwenrok,
zonder de gedemptheid op te geven, die zichtbaar de atmosfeer versterkt; de kleuren
der verderafstaanden, allen even voortreflijk wat betreft de uitdrukking der stoffen
die zij dragen, worden zwakkeren in hun matte lichtgehalte door het dompige
brandingsschuim als weggewischt. De compositie is van een uiterste, nadrukkelijkste
strengheid: binnen de groep culmineert zij in den ruiter en geeft aan dit voorplan de
bedoelde breede beteekenis in de totaalwerking, van het geheel wordt de groep de
basis, en de meeuwenvlucht voert, hier voorbij het zeil, daar voorbij den ruiterkop,
den blik op tot gindschen vogel, die, hooger opzwevend, aan de massaliteit van den
voorgrond de uitdrukking toevoegt van juist-gemeten hoogte: een oplossing van de
dubbelzinnigheid des ontwerps - samenvatting van een begrensd en in zich besloten
met een onbegrensd en naar uitbreiding strevend schilderijdeel - die alleen door
een geniaal instinct gevonden worden kon. In de groep stemt de eenheid der
structuur met die der gemoedsbeweging overeen - en toch is die inwendige
aangrijpende beweging in de schilderij tot een uitdrukking van grandiozen rust ge-
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worden. Het prachtige pathos van het geheel - een gespannen, triest-gestemde
verwachting - ontvloeit zuiver aan den kommerlijken levenskring, hier als vereend
met den toestand der Natuur, en is ons borg voor de echtheid der stemming, door
den zelfbeheerschenden kunstenaar zonder eenige vermenging met het eigene
gegeven.
Van grooter beteekenis werd de uitbeelding eens ruiters, en vond haar aan allerlei
samenhang rijkste uitdrukking, bij de aanwending op het, in de gansche toonladder
van atmosferische stemmingen uitgevoerd, motief van het ‘Jaagpad’ (1519 s) uit
het jaar 1894. Reeds als knaap woonde Maris in de nabijheid van den Loosduinschen
weg, waarlangs het vaarwater naar Delft loopt. Latere omzwervingen hebben den
kunstenaar het beeld der, door een zwaarstappend paard voortgetrokken, schuit
altijd weder, altijd nieuw voor oogen gevoerd. Het stuk in de Druckercollectie geeft
een oogenblik na den regen weer. De zwarte aarde is vochtig en van hoeven
doorwoeld; groote, lichte wolken drijven naar rechts; de lucht is maisch als na een
onweder. Reeds breekt, uit de linker helft des hemels, het zonlicht krachtig door,
wordt door den damp der atmosfeer opgezogen en in zwevende golven over het
op-ademende land gedragen, in het
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natte groen door talboze fonkelende druppels bewaard, in het rustende water op
zijn glanzend vlak gevangen, en blijft tot nog in de schaduw der boot, en der verderop
liggende daken en wilgeboomen, van doordringende, glinsterende kracht. Voor zich
uit drijft het den lichten nevel in de verte, waaruit zich het gedempte silhouet verheft
van een nijver stadje. Aan onzen oeverrand steekt ruiter-en-paard omhoog, één
geworden, in houding en gang de geregeld-afgemeten moeite van hun trekwerk
voortreflijk weergevend, ofschoon alleen de trekriem der schuit in 't schilderij zichtbaar
is. De zon, in haar zegevierend voorwaartsdringen, op den duisteren nevel in, heeft
hier haar klassieken meester gevonden. Het edelblauw van de jas des ruiters schijnt
de intensiteit aller kleuren van 't schilderstuk tot zich te trekken. Een ten hoogste
fijngevoelig componeergenie heeft de diep doordachte struktuur van den
tegenoverliggenden oever hier en daar door daknokken en wilgetakken, in lijn en
kleur gelijkelijk weldadig en op de voor het rhythme noodwendige plaatsen
doorbroken. Hoe hier door een bijna horizontale schikking een in het oneindige
uitloopende diepte bereikt is, schijnt eenvoudig onverklaarbaar. En met de richting
van dit uitloopen is alles in harmonie gebracht: in diezelfde richting gaat de vlucht
der wolken, ontvliedt de damp het opdringende zonlicht, trekt de ruiter de trekschuit,
vernauwt zich het lijnenstelsel der perspectief, vervluchtigen de kleuren in vage
verte - een waarlijk groot rhythme en van zeldzame eenstemmigheid.
Doch de meest eigenlijke gedenkteekenen zijner grootheid heeft de kunstenaar
in zijn werken naar tweëerlei motief, in het stranden in het stadsgezicht, plechtiglijk
gegrondvest en daarmede een roemvollen wedstrijd aangegaan met den naar
hetzelfde strevende oude meesters. ‘Schelpenvisschen’ (1519 n), uit het jaar 1885,
schijnt alle kwaliteiten van zijn strandstukken in meest verlijnde ontwikkeling bijeen
en die, door een imposante opvoering in het grootsferische, tot hoogsten bloei te
brengen. Een waar Hooglied op den hollandschen hemel. Viervoudig torent hij boven
den horizontaal neerliggenden grond, waarop, dicht bij 't strand, twee paardenkarren
met onwrikbare juistheid in de ontzaglijk-groote, toch ge-
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bonden ruimte neergezet zijn, een weinig achteraf twee visschers, in de beweging
van hun arbeid met diep werkenden ernst tegen den grootschen achtergrond
geplaatst, en aan den linker horizont twee zeilschepen. Een ongerneene, fijn-grijze
toon houdt de geheele wereld van voorname kleuren in grandiose assonantie bijeen,
en toch klinkt zijn verbizondering in het wazige der hoogten tegen dien anderen van
de zware materie beneden oneindig zacht, maar nog verneembaaraan. De middelste
wolk is wellicht de schoonste die ooit geschilderd werd: grijswit is zij en, buiten allen
twijfel, gemaakt uit dat fijne nevelweefsel, dat de jonge wolken vormt in de nabijheid
van de kust; vol opwaarts strevend leven, in alle opzichten de illusie gevend eener
natuurlijke verschijning, schijnt zij uit de lijst en op ons toe te willen komen. Doch
eerst in het stadsgezicht, steeds een haven of gracht voorstellend, heeft Maris zijn
eigenste wezen tot grootsten rijkdom en pracht ontvouwt. Geboren in een Haagsch
arbeidershuis, in het kwartier van het Westeinde, waar destijds nog landelijk en
stedelijk leven te zamen kwamen, en, in de drukte van vrachtbooten, boeren en
handelaars, het nijverste gedeelte der residentie vormden, moest hij wel een
uitbeelder van stadshavenbedrijf worden. De polsslag van dit leven te voelen was
hem durende behoefte. ‘Ik zie graag de drukte in een haven, veel schepen en
schuiten, de herrie van sleeperswagens, sjouwers, stoombootpij pen, en kaden
gevuld met allerlei waren, dat geeft leven en beweging....’. Wanneer hij zich ook al
eens, zooals in ‘Het houten bruggetje’ (1519 g) of in ‘Het oude Huis’ (1519 k) in het
stiller binnenstadsche verdiepte, dan geschiedde dat eigenlijk slechts om, binnen
de intieme
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lijst, met heftigste spanning gevuld door de breedte van zijn compositie en
kleurenwereld, bouwsteenen te verzamelen voor gezichten op den stadsbuitenkant,
Want zijn synthetische kunst had dien afstand noodig, waardoor de huizenrijen aan
den oever met de bewogen hemelruimte in een wijd verband betrokken worden;
door zulk een alzijdige uitwisseling ontstond die overforsche totaalwerking, waardoor
de aardsche he vorming en de daarbinnen wonende levensadem met het sferische
van geweldiger afmetingen tot één, grootsch, innig verbonden samenstel werden
vereenigd. Reeds daardoor verkrijgt zijn stadsgezicht zijn bizonder cachet tegenover
de diepe, zich als inspinnende rust dier oude meesters, met wie hij hier om den
zegepalm te worstelen had, een Jan Vermeer, een Aelbert Cuyp, een Jan van
Goyen; de beweging van den arbeid trilt door den bouw zijner werken, de moderne
sociale ziel van den haven stelt zich hier, in haar ernstigste, eenvoudigste en
natuurlijkste handeling, als achter en in de verschijning bewegende grond, tegenover
het plechtige, indrukwekkende leven der hooge sferen. Naast Overschie, Schiedam,
Gorinchem en Delft hebben hem voornamelijk Dordrecht, Rotterdam en Amsterdam
talrijke en vaak gevarieerde motieven verschaft. In Amsterdam vooral dat gezicht
opden Schreyerstoren, waarvan hier twee voorbeelden (1519 e en 1519 h) te vinden
zijn. Een angstig copieeren van de natuur was zijn zaak niet. Wanneer hij in een
breedelijk aaneengerijd stadsgezicht Amsterdams torens slechtte en vormingen van
zijn eigen bouwlust in hun plaats stelde, dan deed hij daarmee aan het
eigendommelijke, diep-harmonieuze wezen dezer stad geenerlei afbreuk; slechts
nam hij datgene uit haar totaalbeeld weg, wat in tegenspraak was met haar eigen
aard, en zette
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daar wat er moést staan, zou haar aanblik de diep-samenhoorende, één geheel
vormende trekken dragen van haar bizonderen levensgeest. De kleine
willekeurigheden, waarmede weinig bezonnen bouwmeesters het stadsbeeld hier
en daar gestoord of verminkt hadden,

WILLEM MARIS. EENDEN.

schoor hij weg en stelde er voor in de plaats de willekeur van zijn synthetisch genie,
dat - uitgaande van de karakteristieke trekken in zijn onderwerp - het grootsche,
met den tijdgeest overeenstemmende beeld van Amsterdams wezen autocratisch
voltooide. Niet lang voor zijn dood stond hem de steeds verergerende afmatting van
zijn vervallend lichaam nog een scheppingsuur toe, waarin hij van al de achter hem
liggende, meer plaatselijke havengezichten het visionaire eindresultaat gaf: dat is
het ‘Stadsgezicht’ uit het jaar 1898 (1519 t). Het geeft ten eerste het duidelijkste
document voor de erkenning, waaraan de schilder, in woord zoowel als in werken,
altijd weer uiting gegeven had, dat voor hem bij stijgende ontwikkeling de toon het
primaire geworden was, waaruit hij eerst de kleuren en vervolgens ook de vormen
afleidde; en dan: dat een hier te geweldig meesterschap over het rhythme was
bereikt, een rhythme dat aanving in de beweging der verschijningen onder en boven,
zich vervolgens in het leven der kleuren tot accoorden ontwikkelde, om eindelijk in
de vibreerende kracht van den toon als in ééne
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spanning uit te klinken. Zijn rijkdom in door hem zelf eng-begrensde motieven
bewijzen hier eenige stukken, waarvan de klassieke varianten zich ten deele in
andere verzamelingen bevinden. In de ‘Omstreken van den Haag’ (hier No. 1519r)
wordt een thema gevarieerd, waarvan de heeren Reich in Amsterdam en Thomsen
in Scheveningen

WILLEM MARIS, WEIDE MET KOEIEN.

de twee meest beroemde voorbeelden bezitten; met het sentiment des stedelings
is hier de liefelijkheid van het zich aan den stadrand aansluitende landschap
waargenomen, en in de sfeer van het doorbrekende middaglicht geheven. Een
andere reeks beduidt een krachtigen greep in de elementen van zijn arbeid: uit zijn
koloristische studieën zijn het ‘Landschap met schuit’ (1519 m), en, nog
overtuigender, de ‘Zomer’ (1519 p) voortgekomen. Ook hebben wij uit vriendemond
vernomen, dat hem het kleurexces somtijds tot behoefte werd. Landschapfragmenten,
meest uit nuances van verzadigd groen, een blanken, schaduwrijken waterplas, en
een krachtig doorklinkenden atmosferischen toon eenvoudig gecomponeerd,
bevredigden meestal dezen drang. Men moet aannemen, dat hij deze verzadigde
kleur- en lichtwerking, die b.v. in ‘Zomer’ tot een waren roes van intensiteit geraakt,
binnen het eng-omgrensde gebied harer natuurlijke verschijning vooral daarom zoo
nauwkeurig naging, omdat hij meester wilde worden van alle krachten en kleuren
in 't vrije licht, waarover hij vervolgens in zijn groote composities met
eigengerechtigde willekeur beschikte. De overige stukken danken hun ontstaan aan
de
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waarneming van bizondere lichtmumenten. Maar evenmin als de kleur, zoo wordt
hem ook het licht nooit tot uitsluitend doel, maar blijft steeds aan het zoeken naar
den al-omvattenden toon onderworpen. Hiertoe behoort de vibreerende grijze
eentonigheid van ‘Mist’ (1519 u), duidelijker nog de reeks van nachtgezichten: het
‘Kanaal bij Maanlicht’ (1519 i), het ‘Avondstrand’ (1519 q) en de ‘Molen bij Maanlicht’,
des kunstenaars laatste werk (1519 v). In zulke nachtstukken, meest bij maneschijn
en sterk bewolkte lucht, trad het licht, met zijn ingehouden werkingen, op den
voorgrond. Elk hier voor de hand liggend, goedkoop effect ging de artiest met
natuurlijke destinctie uit den weg. Maar van meer beteekenis wordt hier, vooral bij
het olieachtige water, hoe zich voor hem tusschen licht en stof een uitwisseling
voltrekt, waaruit het wezen der dingen ontstaat, en hoe iedere verschijning der
materie door den aard harer belichting in haar atmosfeer wordt bepaald. Met dit
nauwkeurig bepalen in de volte zijner beweging wijst de moderne hollander zijn
bizondere plaats aan tegenover den ouden meester Aart van der Neer. Van de
aquarellen moeten ‘De Buitenkant te Amsterdam’ (2950 A), die ‘De Schreyerstoren’
(1519 e) herhaalt, en de beide ‘Stadsgezichten’ (2950 B en D) in de motievenreeks
der stadsgezichten gesteld worden, de ‘Molen bij Maanlicht’ (2950 E) in die der
nachtgezichten en ‘De jonge Vioolspeler’ (2950 G) in die der werken uit zijn eigen
huiselijk geluk voortgesproten. ‘De Molen in de Sneeuw’ (2950 F) behoort, met zijn
prachtig effect van blauwbetoond sneeuwwit tegen den nachtgloed van
zonsondergang, tot de koloristische krachtproeven van het genie. ‘De Ploeg’ (2950
c) komt het ‘Jaagpad’ meest nabij. Met de aardsche zwaarte der figuren en massale
verschijningen van stad en land, vermag de breede kracht van dit aquarelpenseel
met het middel harer kleurstof vooral de atmosferische volte voelbaar weer te geven.
Haar rijke, vloeiende voordracht omvat in gelijke mate het vaste en wazige, de
vochtlucht en haar lichtdamp. Ook de teerste werkingen worden hier bereikt, wanneer
zij maar uit het breede voortkomen. Daarmede is ook ongeveer de rol aangeduid,
die Jacob Maris speelt in de school der Haagsche aquarellisten, wier roem hij
mede-gegrondvest heeft.
Met de stadsche en handarbeiders plooi in het karakter van den oudsten Maris
vormt het rein en diep landelijke gemoed van den jongsten, W i l l e m (1844-1911)
een contrast. Van zijn rechtlijnige ontwikkeling, die wat nimmer afdwalende zekerheid
betreft haar gelijke niet heeft, ontbreekt hier iedere aanduiding. De drie werken
‘Weide met Koeien’ (1520 a), ‘Koeien’ (1520 b) en ‘Eenden’ (1520 c), behooren tot
zijn verklaard meesterschap, dat al vroeg de hoogte bereikte, die het tot het einde
niet verloren heeft. Moge bij hem, die altijd weder koeien en eenden in het vette
weiland zette, de onderstelling dicht voor de hand liggen, dat zijn scheppingskring
zich niet verder uitbreidde dan over deze motieven, zoo blijkt zij toch ook juist hier
in ieder opzicht een dwaling. Want hij was geen dierenschilder, maar een
landschapschilder van dien onbepaalden rijkdom, dien slechts het hollandsche land
in de onophoudelijke wisseling zijner licht momenten bezit. De dieren zag hij slechts
als gerangschikte en ondergeschikte deelen van het natuurgeheel, dat hij binnen
zijn lijst trok en liefdevol omvatte; duidelijker dan de ruimtevolle weidestukken met
hun ineengedrongen hoogte brengen die der boschjes aan diep overschaduwden
vijverrand tot de erkenning, dat hier iemand aan 't werk was, wiens overgegeven
liefde voor het eng-omgrensde deel de ziel van het geheel betrof. Even weinig
spreekt het koloriet voor zich zelf; ook dit is slechts intieme afspiegeling van het
alomvattende, van de zon. Willem Maris was de schilder der hollandsche zon in
haar vrije, stroomende kracht, haar grootste zonder twijfel; het vochtige smaragd
der grasvelden, de violette damp van den rietgrond, het stralende wit der eenden,
het zonverzadigde bruin der
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koeienvellen, de metaalglimmering der watervlakken, de milde golving des schemers
onder de oeverboschjes, het in de hitte trillende blauw zijner hemels - alles is slechts
het spel van ééne bron: de hollandsche zon. De handhaving van dezen oorsprong,
de afleiding van iedere detailverschijning uit hun aller gemeenschappelijke moeder,
kent geen besluiteloosheid en geen dwaling. Hij schiep uit den grooten ernst van
zijn vaderlandsliefde, die den weeken lyrischen grondtoon overwon en zich op het
wonder der vruchtbaarheid, op de waardigheid der natuur richtte. Zijn diep in zichzelf
verzonken gemoed kende geen op en af, niets dan die eene levenslange spanning,
het één-zijn met den geboortegrond en uit deze blije, warme beweging kwam de
rijkdom, de evenwichtigheid en de rust zijner werken voort. De Drucker-collectie
brengt haar sterk in gedachte, deze kunst, tot welker beste vruchten het stuk met
de eenden behoort, - maar juist hier kon geen keur den arbeid ook maar bij
benadering definieeren, welks wezen de volheid is.
(Slot volgt).

Liedje,
door Joannes Reddingius.
Heeft hier een klok geluid,
wachter in 't heidekruid,
woei door de najaarslucht
zingend gerucht?
Fluistren de blaren nog, zeg het mij, zeg het toch,
woei hier muziek voorbij,
eindeloos vrij?
Zong hier een stem tot ons,
diep uit het klokkenbrons,
heb ik het goed gehoord,
klonk hier een woord?
Diep in mijn wezen leeft
liefde, die liefde geeft,
wie riep mij welkom hier,
heide vol zonnevier?
Wie heeft de klok geluid
wachter in 't heidekruid,
zeg mij, ik weifel nog,
zeg het mij toch.
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Japansche kleurendrukken in het Rijks Ethnographisch Museum
te Leiden
door dr. M.W. de Visser.
XI.
Leerlingen van Toyokuni I, Kunisada en Kuniyoshi, en de Osaka school.
De elfde tentoonstelling (1 November 1913 tot 1 Februari 1914) omvat een breede
rij van schilders. De Utagawa-school was rijk aan volgelingen, en ook de groep van
meesters, die te Ōsaka werkten, telde velen uit kun midden. Doek zooals we bij
Kuniyoshi een sterken invloed van H o k ŭ s a i waarnamen, zoo was dit ook het
geval met de Ōsakagroep, waartoe ook verscheidene leerlingen van Hokŭsai
behoorden. Zoo werd deze kring door het werk van twee groote figuren beheerscht:
van Toyokuni I en van Hokŭsai, terwijl ook Shunshō's penseel op hen heeft ingewerkt.
Was bij Hokŭsai de invloed rechtstreeks, die van de beide andere meesters ging
uit van Shunyei en Kunisada, van wie verscheidene leerlingen
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17. DE TOONEELSPELER ICHIKAWA DANūRō IN ROL, DOOR UTAGAWA KUNIYASU.

te Ōsaka werkten. Om nu de Utagawa-school in haar geheel te behandelen zijn ook
de Ōsaka meesters hier vermeld, en zullen wij eerst daarna komen tot Hokŭsaien
de zijnen.
K u n i n a o (eerste helft 19de eeuw), een van Toyokuni I's beste leerlingen, doet
zich door zijn werk terstond kennen als een bewonderaar van Hokŭsai. Zoowel de
fijne surimono (nr 1) als de mooie prent nr 2. als staaltjes van zijn kunst hier
geëxposeerd, herinneren levendig aan het werk van dien meester. Lijn, kleur en
compositie zijn hem waardig. Vooral op de eerste, waar een jonge vrouw de
afgevallen pruimebloesems wil opvegen, maar al bukkend omkijkt naar iets of iemand
achter haar, treft ons de gratie en fijnheid van de figuur zelf en van
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den boom met zijn gebogen stam en over haar hangende takken. Op nr 2, waar de
Fuji ver op den achtergrond verrijst en de werkers op de rijstvelden voorover
gebogen, met de ronde hoeden bijna den grond rakend, in den arbeid verdiept zijn,
wandelt op den voorgrond in dolce far niente een gezelschap uit de stad, terwijl een
boer met zijn hak op den schouder een praatje maakt met een jonge vrouw van het
land. Behalve haar baby op den rug en een grooten ketel in de hand, draagt zij nog
een tobbe met pakjes erin op het hoofd, een groot contrast met de fijne dametjes
aan de overzij van het bruggetje.
Het vierde deel der S h i n j i a n d ū , ‘Feestlantarens’, met grappige plaatjes voor
lampions, is van Kuninao's hand. De overige drie doelen zijn van Ōishi Matora,
Kuniyoshi en Keisai Yeisen. Van dit mooie werk vol aardige karikaturen bezit het
museum helaas slechts een harden druk, die het niet tot zijn recht doet komen. Veel
beter is de zwartdruk van de S a n g o k u i c h i v a m o n o e r a t a r i of ‘Eénnachts
verhalen uit de drie rijken’ (China, Voor-Indië en Japan), door den beroemden
romanschrijver Bakin, met illustraties van Kuninao. Een der platen vertoont ons
Koning
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Yama, den Heer der Hel, die, op zijn troon gezeten, dreigend staart naar de
naderende stervelingen. Voorafgegaan door een Buddhistisch priester komen zij
deemoedig buigend over de brug van het kasteel, te midden van de vlammenzee,
die rondom woelt en raast. Ook een roman van Tanehiko, de Ō y a m a d ō c h ū
h i z a k u r i g e , is door Kuninao geïllustreerd. Zoo zien we o.a. de beide helden van
dit verhaal genoegelijk bij den wijn in een aan een wijde baai gelegen theehuis, in
gezelschap van een jonge schoone het goede der aarde genietend.
K u n i y a s u , die reeds in 1836 op ruim veertigjarigen leeftijd stierf, blijkt door zijn
werk eveneens tot de besten van Toyokuni's leerlingen te hebben behoord. Doch
alvorens tot zijn prenten over te gaan geven we in nr 3 en 4 er twee van K u n i n a g a
en K u n i m a s a , die zeer duidelijk Utamaro's invloed verraden. Nr 3 is blijkbaar
een deel van een meervoudige prent, de acht Chineesche genii weergevend als
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Japansche courtisanes. We zien de driepootige pad van Lan Tsai Ho deftig rechtop
wandelen, terwijl de ziel van Li Thieh Kwai (Tekkai) in een breeden ademtocht
opstijgt naar den Keizer des Hemels. Ook op nr 4 zien we
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de rijzige figuren, die ons eensdeels aan Utamaro, anderdeels aan Shunshō
herinneren. Geheel anders is K u n i v a s u , die ons het meest aan Kunisada doet
denken. Daar zijn op nr 5 en 6 weer de bonte courtisanes met haar weelderig
kleurgefonkel, en op nr 7-11 vinden we vijf van de 108 vrouwen, die in Bakin's roman
‘S u i k o d e n ’ de plaats innemen van de Chineesche helden uit den ouden
Chineeschen rooverroman, dien we reeds bij Kuniyoshi (IX. pp. 5 vgl.) vermeldden.
Het zijn weer de welbekende figuren, in de sneeuw op een boot op de rivier de
Sumida, of op hooge klompjes voorzichtig door de dikke sneeuw wadend, (nr 7-8),
of in lichte zomerkleeding haastig door een regenbui uit het badhuis naar huis
snellend (nr 9), of met het pijpje in de hand staande uit te kijken op de bovenveranda
van een theehuis in de Yoshiwara (nr 10), of gereed om in een nauwen draagstoel
plaats te nemen (nr 11). Zoo geven ook nr 12-15 jonge vrouwen, deels zich aan
vermaak of toilet wijdend, deels ijverig bezig aan de wasch. Dan komen (nr 16-18)
tooneelspelers in rol, vol leven weergegeven. De laatste dezer drie prenten is een
surimono, waarop de wapenrusting van den edelman met goud en zijn kleed met
zilveren bloemen is bezet. Dit is ook het geval met het ceremonieele gewaad van
den musiceerenden edelman op nr 19. Deze gelegenheidsprenten werden altijd
met bijzondere zorg gemaakt en met goud en zilver versierd, zonder dat daardoor
een hinderlijk geschitter werd veroorzaakt. Ten slotte brengt ons Kuniyasu met nr
20 a en b twee mooie prenten in langen makimono-vorm. Op de eerste worden
tooneelspelers en jonge vrouwen elkaar passeerend een breede rivier overgedragen
op draagrekken of op de schouders van grinnikende koelies, op de tweede zien we
een dergelijk tooneel, doch met deftiger gezelschap, daar het hier een adellijke
dame en
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een jeugdigen prins met gevolg geldt, die elkaar midden in de rivier tegenkomen.
Deze prenten, die ons terstond aan Yeisen doen denken, bij wien we een dergelijke
plaat vonden (VII, n. 27), zijn uitstekend van lijn, kleur en samenstelling, en leggen
een goed getuigenis af van Kuniyasu's talent.
Deze meester illustreerde Bakin's K e i s e i S u i k o d e n of ‘Suikoden der
courtisanes’, en een humoristisch werkje van Shuba, waarin we Bodhidharma, den
hoogst ernstigen Buddhistischen heilige, die de leer der Meditatie (Dhyāna) in China
bracht, in het wonderlijk gezelschap van een schoone courtisane aantreffen, die
vertrouwelijk tegen hem aangeleund hem een trekje uit haar pijpje aanbiedt.
K u n i m i t s u , eveneens een van Toyokuni's leerlingen, die te Yedo werkten,
bewijst door nr 21 een goed acteurschilder te zijn. De tien groote gouden munten
(ryō) in de handen van den samurai boeien hem blijkbaar geweldig; dat geld speelde,
vermoedelijk een gewichtige rol in het drama waartoe hij behoorde.
K u n i m a r u die reeds vóór 1829 stierf, nog slechts even in de dertig, en wiens
prenten zeldzaam zijn, is vertegenwoordigd door vier acteurs in rol (22-25) en een
jonge vrouw wandelend in de sneeuw (26). In zijn acteurs herinnert hij levendig aan
Shunshō; vooral nr 24 en 25 doen sterk aan dien meester denken.
Met K u n i m o r i (nr 27, een meisje met twee handtrommels), die eenigen tijd te
Ōsaka woonde, maar in 1845 weer te Yedo werkte, komen we aan de leerlingen
van K u n i s a d a . Van hen neemt K u n i t e r u een bijzondere plaats in door zijn
eigenaardige tinten. Nr 28 en 29 behooren tot één groote plaat van dezen schilder,
waarop een courtisane in vol ornaat, met een grooten adelaar fantastisch op haar
overgewaad weergegeven, met andere jonge vrouwen
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geniet van een lentenacht, waarin de bloesem der kerseboomen, door de lampions
verlicht, scherp afsteekt tegen den donkeren hemel.
K u n i t o r a , een andere leerling van Kunisada, voert ons met zijn levendig
gestoffeerde landschappen (nr 30-35) terug tot Shunsen (III, nr 53-60). De aan dien
meester eigen roode horizonof nevelrand is ook hier waar te nemen, en de druk
bewegende figuurtjes op den voorgrond herinneren eveneens aan Shunsen's kunst.
Verreweg het mooist van tint is nr 30, waar een gezelschap pelgrims, mannen en
vrouwen, verheugd bij de heilige rotsen, door 't demonen afwerende strootouw
verbonden, is aangekomen. De avondzon duikt weg in de effen zee, en eenige
vroolijke koelies baden aan den voet van een der beide rotsen, om verkoeling te
zoeken na de hitte van den zomerdag. Harder van kleur, maar toch ook volleven
zijn de andere landschappen. Op nr 31 wordt een landelijk tempeltje bezocht, waar
links een langstaartige heilige schildpad in steen is afgebeeld. Op nr 32 is de schilder
op den inval gekomen, de namen van Toyokuni I's leerlingen op het uithangbord
van een theehuis te vermelden, en
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daarnaast een door hem zelf geschilderd bord te hangen, waarvan het grootste
gedeelte wegduikt achter den laag hangenden nevelrand. Schelpjes zoeken aan 't
strand en parelduiksters, bij haar werk door twee pijpjes rookende dametjes uit de
stad gadegeslagen, vormen het onderwerp der beide volgende prenten (nr 33 en
34). Nr 35 verbeeldt het ‘kijken naar de sneeuw’ bij den Umewaka tempel aan de
rivier de Sumida bij Yedo, als de avondzon haar roode tinten spreidt. Per boot en
te voet komt men daar genieten van het mooie sneeuw - gezicht, Vreemd doen de
roode nevelstrepen te midden van het landschap, maar toch zijn zij in wondere
kleurenharmonie met het wit van grond en daken en boomen, het donkergroen der
dennen, en het blauw der rivier. Nr 36, ook van Kunitora, geeft ons het zomerfeest
op de Sumida, als het vuurwerk in groote zonnen schittert in den zwarten nacht,
zijn schijnsel werpend op de joelende en krioelende menigte op de groote
Ryōgoku-brug, en op den groenen oever der rivier. Aan deze zijde, op den voorgrond,
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pleizierbooten drijven op het zacht deinende water.
K u n i c h i k a , ook een leerling van Kunisada, geelt ons den acteur Sawamura
Tanosŭke in de rol van spookkat, de mond nog bebloed van het verslinden der
vrouw, wier gedaante zij vervolgens heeft aangenomen. Alleen hare klauwen en
ooren verraden nog haar ware natuur (nr 37). Op de volgende prent (nr 38) grijnst
een breede rij van karikaturen van den witten muur van een pakhuis den metselaar
aan, die met zijn troffel aan den haal gaat. Dit doet terstond aan Kuniyoshi denken
(vgl. X, nr. 70).
S a d a h i d e , eveneens een te Yedo werkende leerling van Kunisada, dien we
o.a. in de Bunkyū periode (1861-1863) vermeld vinden, doet in nr 39-41 goed werk
zien. Fijner dan de traditioneele courtisane met hare beide volgstertjes (nr 39) is de
jonge vrouw, die bezig is een regenscherm met papier te overtrekken (nr 40). Op
nr 41 zien we den moord op den ouden boer in de vijfde acte der Chushingura, vlak
bij het beeld van Jizō, don redder van de zielen uit de hel. Zwaar valt in loodrechte
stralen de regen neer. Donker spreidt op den voorgrond een
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den zijn takken, en een wonderlijk licht overwaast het nachtelijk landschap met zijn
zoom van vreemd-heldere bergen, zijn donker geboomte en zijn lichtgroene
rijstvelden. Jammer dat de figuren en het vreemde blauw op den voorgrond storend
werken in dit landschap.
Deze prent stamt uit een boekje, de elf acten der Chushingura iltustreerend,
waarvan 't Museum slechts een harden druk bezit. Ook een panorama van den
Tōkaidō is hard van kleur. Goed geteekend zijn de wilde strijders in de
K a t a k i - u c h i m e i m e i d e n , aan allerlei bloedwraak gewijd, en de illustraties
van den roman S h u n s h o k u y u k i n o u m e of ‘Besneeuwde pruimeboomen
in het lentelandschap’. Bijzonder grappig zijn de potsierlijk weergegeven
vreemdelingen in het aardige werkje getiteld: Y o k o h a m a k a i k ō k e m b u n
s h i , ‘Wat men zag en hoorde bij de opening van de haven van Yokohama’ (1857).
In 1862 uitgegeven, is dit boek een prachtig staaltje van de verbazing en den humor,
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plaats gade sloeg. Gek toegetakelde juffers te paard, dronken matrozen, baardige
mannen met groote jassen en hooge hoeden, dansende Chineezen, diklippige
‘zwarten’, allen opeens aangevoerd door de reusachtige schepen, waarvan de reede
wemelde. Het was haast te veel om te omvatten voor den kijklustigen schilder, die
het met intens genoegen weergaf in een rij van grappige plaatjes.
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Met S a d a t o r a ' s mooie courtisane (nr 42) nemen we afscheid van Kunisada's
te Yedo werkende leerlingen en gaan we over tot hen, die te Osaka huns meesters
kunst verbreidden. De Osaka groep, waarvan ik boven reeds sprak, werkte ongeveer
van 1820 tot 1845, en omvatte naast vele andere schilders verscheidene leerlingen
van Kunisada. We willen ons hier bepalen tot K u n i h i r o , S a d a k a g e ,
S a d a n o b u , S a d a y o s h i en H i r o s a d a . De van hen tentoongestelde prenten
(nr 43-57) geven ons geen geringen dunk van hun talent. Het zijn bijna allen
tooneelspelers in rol, het overheerschende onderwerp der Ōsaka meesters.
K u n i h i r o is goed vertegenwoordigd door zes prenten (nr 43-48), alle acteurs
in volle actie voorstellend. Het moet een talentvol schilder geweest zijn, die zóóveel
kracht wist te leggen in de wilde, dreigende figuren dezer mannen en vrouwen, en
die zóó met sterk sprekende kleuren wist te werken zonder de harmonie te verstoren
of in schrille bontheid te vervallen. Hij wist het prachtige lakzwart van Kiyonaga's
gewaden te gebruiken ter demping van de andere kleuren, en zelfs het felste blauw
en geel met wondere macht te doen spreken. Prachtig slingert zich op nr 46 de
bloeiende pruimeboom in een machtigen boog over het rijke geel der schuifdeuren,
dat door het zachte blauw van de deuren ver op den achtergrond
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der tweede zaal gebroken wordt. Mooi is ook de door den tijd tot een prachtig
roodbruin geworden tint van het overkleed der dansende figuur op nr 48, die ons in
haar geheel sterk aan Shunshō doet denken.
S a d a k a g e , ook een van Kunisada's beste leerlingen, te Ōsaka werkzaam,
komt in de drie tentoongestelde preten (nr 49-51) goed tot zijn recht. Zoowel de
tooneelspeler der eerste plaat als het zich met twee spiegels bekijkende meisje van
de surimono (nr 50) zijn goed van lijn en kleur. De perziken op haar kleed en de
vleermuizen om haar heen zijn symbolen van het lange leven dat haar ten deel mag
vallen. Geheel anders van tint is nr 51, waar we twee mannen in het geliefde gospel
verdiept zien. De eene doet blijkbaar een wanhoopszet, terwijl de andere zijn vreugde
daarover uit tot een jonge vrouw, die gehurkt zit te spelen met twee jonge katjes.
De geheel weggeschoven schuifdeuren laten de heerlijke voorjaarslucht binnen; in
den tuin staat de kerseboom in vollen bloei, en in de kamer sieren enkele bloemen
in een vaasje het toko-no-ma, de breede nis met verhoogden vloer, voor kakemono's,
bloemen en offers bestemd.
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Dan komen S a d a n o b u e n S a d a y o s h i (nr 52 en 53). De eerste geeft weer
een tooneelspeler met hartstochtelijk gebaar, de tweede voert ons terug naar oude
tijden. Een hooge ambtenaar van het Keizerlijk Hof te Kyōto, die in de negende
eeuw in verschillende provinciën het ambt van gouverneur bekleedde, staat hier te
staren over de blauwe zee. Aan zijn voeten knielt een vrouw, wier buitengewoon
leelijk gezicht òf den schilder als schoonheids-ideaal gold òf den tooneelspeler in
vrouwerol doet herkennen. De groote maanschijf werpt haar licht op den denneboom,
waartegen de edelman leunt.
H i r o s a d a (nr 54-57) blijkt een zeer goed schilder geweest te zijn. Zijn acteurs
(op al deze prenten weergegeven) zijn prachtig, en zijn kleuren evenaren die van
Kunihiro. Nr 55 b.v. is een uitmuntend staaltje van het kunnen dezer Ōsaka meesters.
Ook nr 56 is zeer goed, ondanks het bonte kleurgewemel van het kleed van dezen
wilden ridder, wiens grimmige kop scherp afsteekt tegen het zwart van zijn
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zijn dan die der andere schilders, al zijn de acteurs er niet in te
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miskennen. Die van 54-56 stellen helden uit de geschiedenis voor, uitblinkend door
trouw aan hun meester en toewijding en gehoorzaamheid aan hun ouders, de beide
hooggeprezen deugden van China en Japan.
A s h i y u k i , hoewel geen leerling van Kunisada, doen we hier volgen als
behoorend tot de Ōsaka groep. Ook van zijn werk (nr 58-63) is veel goeds te zeggen.
Wel zijn de gezichten zijner acteurs buitengewoon leelijk en verwrongen, maar toch
zijn hun forsche figuren vol leven en is er harmonie in de gestalten en in de gloedvolle
kleuren. Zoo komt op nr 58 de warme tint van het breed uitstaand gewaad goed bij
het bruin en zwart van den grooten koffer, dien deze dreigende roover op den rug
draagt. Op 16-jarigen leeftijd bestal deze vazal der Miyoshi's zijn meester, doodde,
toen men hem wilde grijpen, drie zijner aanvallers, en ontvluchtte. Sedert dien tijd
leidde Ishikawa Goemon een rooversleven, tot Hideyoshi hem 21 jaar later, in 1595,
met zijn zoon liet vatten en ter dood brengen. Beiden werden in de droge bedding
der Kamo-gawa ten aanschouwe van geheel Kyōto in een ketel kokende olie
geworpen. Doch vóór hij stierf maakte deze romantische bandiet nog een gedicht,
welks roem de eeuwen heeft doorstaan. We zien hem hier, met zijn zwaren buit op
den rug, ter verdediging gereed als de aanval mocht komen. Ook nr 62 is mooi,
vooral de middenfiguur, waarbij het warme rood en het lakzwart van

NR

67. TOONEELSPELER IN DE ROL VAN Kō MORONAO, IN DE CHūSHINGURA, DOOR YOSHIUME.

het overkleed van den hoogen hofdignitaris prachtig uitkomt. Hij staat op de veranda
van een groote wijde paleiszaal, welks lichtblauwe schuifdeuren met scharen
vliegende witte vogels de illusie geven van een verren blik over de blauwe zee.
S h i g e h a r u , een van Hokusai's leerlingen, die ook te Ōsaka werkte omstreeks
denzelfden tijd (1820-1845), doet zich door een paar uitmuntende prenten kennen
(nr 64-65). Het zijn weder acteurs, vol kleur en leven. Van achter een prachtig
scherm, waarop oen groote roode zon op gelen grond half wegduikt achter een
knoestigen, sterk gebogen denneboom, stormt met getrokken zwaard een samurai,
tot grooten schrik van de courtisane, die met een zoo juist geschreven brief in de
hand verrast wordt (nr 64). Op de volgende prent ontmoeten twee ridders elkaar bij
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nacht. Ver boven hen zweelt op een wolk een licht uitstralende Buddha, maar hun
oog is alleen gericht op de naderende menschelijke gestalte. Met de lantarens
omhoog geheven staren zij naar elkander, de hand aan hun zwaard geslagen.
B a i k o k u (of U m e k u n i ), ook een lid der Ōsaka groep, geeft hartstochtelijke
acteurs, zwaaiend met bloeiende kersetakken (nr 66), en Y o s h i u m e , een van
Kuniyoshi's leerlingen te Ōsaka, twee karakteristieke tooneelkoppen (nr 67 en 68).
Vooral de eerste, Kō Moronao, de booze ceremoniemeester uit de Chūshingura, is
gemakkelijk
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te herkennen. Ook de tweede is bekend, n.l. Wakasanosŭke, wiens vazal Honzō
doorprachtige geschenken Moronao's toorn wist af te wenden van zijns meesters
hoofd.
Of Y o s h i h i g e , die op nr 69 en 70 de acht dreigende koppen der helden uit
Bakin's roman ‘H a k k e n d e n ’, ‘Geschiedenis van acht honden’, afbeeldt, te Ōsaka
of te Yedo werkte, is onzeker, doch van een anderen leerlingvan Kuniyoshi, n.l.
Y o s h i k u n i , weten we zeker dat hij tot de Ōsaka groep behoorde. In den hoek
van nr 71 is ook nog flauw de stempel van de Honsei drukkerij te Ōsaka te zien. Dit
is alweer een

NR 72. ELFDE BEDRIJF DER CHūSHINGURA: DE BESTORMING VAN MOSONAO'S KASTEEL, DOOR
YOSHIKAZU.

uitstekende prent, waarin een tooneelspeler in de rol van een ridder den onzichtbaren
aanvaller afwacht. Zijn in het zwart gekleede dienaren staan achter hem, een mooie
groep vormend met hun in lichter tinten gekleeden, op een knie leunenden meester.
Ten slotte brengt ons nr 72 de bestorming van Moronao's kasteel in den helderen
winternacht, als de dikke sneeuw de daken en boomen bedekt en de trouwe vazallen
het doel van hun leven, de bloedwraak van hun meester, gaan vervullen, Dit is een
goede prent van Y o s h i k a z u , een van Kuniyoshi's vele leerlingen, te Yedo
werkzaam.
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Exotisme in de kunst,
door dr. Herman ten Kate. (Slot).
Van veel later dagteekening is het verblijf in Mexico van den Franschen schilder
AMATUS KLEIN. Deze vergezelde de Fransche militaire expeditie daarheen in de
zestiger jaren. Van de vruchten van Klein's verblijf in Mexico is nog niets bekend
dan een vrij groot album met 65 teekeningen, waarvan de helft met de pen. De
overige zijn lavis, aquarellen en potloodteekeningen. Dit album is thans in 't bezit
van prins Roland Bonaparte te Parijs.
Het geheel maakt een goeden indruk. Alles is vaardig uitgevoerd, hoewel de
aquarellen wat hard en bont zijn. Sommige kleine penteekeningen zijn uitvoerig als
etsjes. Als kunstwerk draagt het geen persoonlijk karakter, maar gaat mede met de
Fransche richting van dien tijd, zonder jacht op meesterschap. Klein geeft
landschappen, stadsgezichten en volkstypen te zien, die zeer natuurgetrouw zijn.
Het is jammer, dat deze teekeningen geen bijschriften hebben, anders hadden zij
veel meer instructief kunnen zijn.
Een voortreffelijke aquarel van Klein, buiten de serie staande, is tentoongesteld
in de Galeries anthropologiques du Musée d'histoire naturelle te Parijs. Zij stelt voor
*)
U n C h e f K u k a p o o s ) e t s o n f i l s . Het is Klein gelukt een paar dier
ethnologisch zoo interessante typen voor de vergetelheid te bewaren. Beiden zijn
staande, ten voeten uit, afgebeeld. Het opperhoofd draagt een merkwaardig, lang
niet algemeen in gebruik zijnd hoofddeksel met adelaarsvederen, terwijl het
hoofdhaar van den zoon gedeeltelijk geschoren is. Hun kleederdracht is half
Indiaansch, half Europeesch, maar beiden dragen nog m o c a s s i n s ; de zoon
bovendien lederen slopkousen van Indiaansch maaksel. Deze aquarel van Amatus
Klein doet misschien niet onder voor dergelijk werk van Farny of Couse.
In mijn aangehaald opstel over schilderteekenaars in ZUID-AMERIKA heb ik er
eenigen niet genoemd, wier werk ik hier thans in 't kort wil bespreken. Ik bedoel
Kuwasseg, Bellermann, Oenike, Joan Berg, Reichardt en Reschreiter. Vooraf wensch
ik echter nogmaals op den teekenaar Benoit terug te komen. Zijn positie onder de
artisten, die in Zuid-Amerika werkten, is namelijk uniek, en het plaatwerk dat hij
uitgaf, is het eenige omtrent onze kolonie Suriname, dat werkelijk kunstwaarde
heeft. Ik wil hier een paar illustraties aan zijn V o y a g e à S u r i n a m ontkenen en
*)
verder in 't kort herhalen hetgeen ik elders omtrent Benoit schreef.
PIERRE-JACQUES BENOIT, geboren te Antwerpen in 1782, gestorven te Brussel in
1854, leidde een avontuurlijk leven, waarin hij de meest verschillende beroepen
uitoefende. Ik vind echter nergens vermeld, in welke hoedanigheid en wanneer
Benoit naar Suriname kwam, noch hoe lang hij er vertoefde. Benoit was eigenlijk
genreteekenaar in engeren zin en daardoor 't meest bedreven in figuurteekening
en compositie. Maar ook de schetsen van landschappen en vegetatie verraden
groote virtuositeit. De V o y a g e à S u r i n a m , D e s c r i p t i o n d e s
p o s s e s s i o n s n é e r l a n d a i s e s verscheen te Brussel in 1839. Dit werk bevat,
behalve den door Benoit zelven geschreven tekst een honderdtal ongekleurde
lithographieën, waarvan de bekende Madou vooral Benoit's figuren en Lauters de
landschappen teekende.
*)

*)

Lees: Kickapoo. De Kickapoo-Indianen emigreerden gedeeltelijk in de eerste helft der vorige
eeuw uit de Vereenigde Staten naar Mexico, waar zij o.a. door de pokken gedecimeerd
werden.
B i j d r a g e n t o t d e t a a 1 - , l a n d - e n v o l k e n k . v . N e d . I n d i e , dl. 67, bl.
506-508.
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Niet weinig van hetgeen Benoit afbeeldde, behoort reeds lang tot het onherroepelijk
verleden. Vooral wat betreft de volkstypen en scènes uit het volksleven, met name
ook uit den slaventijd. De natuurgetrouwheid van Benoit's teekeningen schaadt
nergens aan het artistieke, noch bij de genretafereelen, noch bij de landschappen.
Benoit had blijkbaar veel gevoel voor de natuur, maar ook het komische,
humoristische,

FIG.

24. BENOIT. DE WINKELS VAN EEN VETTE-WARIER EN EEN SNERIE.

ontbreekt niet in zijn teekeningen. Vóór ik naar Suriname ging en weer na mijn
terugkomst heb ik Benoit's plaatwerk met evenveel genoegen en waardeering gezien.
Over 't geheel heeft Benoit het type der Creolen, Negers en Indianen vrij juist
weergegeven, wat in zijn tijd onder de reizigers die teekenden of schilderden lang
niet algemeen was. De lichaamsbouw, de houding, de mimiek, de gebaren zijn in
Benoit's composities goed getroffen, bijv. op de teekeningen, die scènes bij den
‘vette(n) warier’ en den ‘snerie’ (snijder) (fig. 24) en den schoenmaker te zien geven.
Zoo zijn ook de Surinaamsche pronkjuffers goed gelijkend in hare eigenaardige
aantrekkelijkheid van vroolijk lachen en mooie, robuste vormen. Tot de allerbeste
platen reken ik verder: L a m a m a S n e k i o u W a t e r - m a m a f a i s a n t s e s
c o n j u r a t i o n s , een avondtooneel bij een oude heks; C a s c a d e a u - d e l à d u
B l a u w e B e r g ; l a i t i è r e s e t n é g r e s s e s p o r t a n t d u l a i t , een intructief
tafereeltje uit de gekleurde vrouwenwereld; V a m p è r e , waar dit handvleugelig
ondier rondvliegt in den nacht, de heuvels en bosschen roerloos stil, als sluimerend
in het door wolken getemperde maanlicht; u n e s e è n e d ' é p o u v a n t e , waar
een paar negers in 't maanlicht de vlucht nemen voor een witte spookachtige
gedaante;
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C h a s s e a u x p a p i l l o n s , een bivak in 't woud, aan den voet van een
reusachtigen boom. Een b a k r a (blanke) zit er bij een vuurtje, dat door twee Negers
wordt onderhouden, terwijl een paar andere Negers met netten op kapellen jagen.
Een mooie woudidylle, D e s M a r a i s , wordt hier gereproduceerd (fig. 25).
Ettelijke platen in de V o y a g e hebben uitsluitend betrekking op Indianen en zijn
niet minder goed; vooral e n t e r r e m e n t d ' u n I n d i e n , een tragisch moment in
het overigens zoo gebeurtenisarme leven der Indianen.
In den tekst wordt gedurig naar de illustraties verwezen. Ook het beschrijvende
en verhalende gedeelte van Benoit's werk is niet van belang ontbloot.
Den Oostenrijker KARL JOSEPH KUWASSEG kan ik niet nalaten hier even terloops
te noemen, ook omdat hij de eerste exotische schilder is van wien ik mij herinner
ooit werk te hebben gezien. Kuwasseg's schilderij, een tropisch, waarschijnlijk
Braziliaansch oerwoud voorstellende, dat op de Salon te Parijs was geëxposeerd,
maakte op mij als 16-jarigen knaap een indruk zóó diep, dat jaren van reizen in
verschillende hemelstreken dien niet hebben kunnen uitwisschen. Het was een
zonnig, overweldigend tafereel, dat fragment uit de weelderige natuur, met forsche
penseelstreek vastgelegd. Ik heb sedert, trots alle moeite, nimmer een andere
schilderij van Kuwasseg gezien. Alleen weet ik, dat hij in Zuid-Amerika, o.a. in
Ecuador, Chili en Brazilië reisde en er zorgvuldige studies naar de natuur maakte.
Kuwasseg overleed in 1877 en had een zoon, die eveneens landschapschilder
*)
was .
FERDINAND BELLERMANN, die op hoogen leeftijd als leeraar van de
‘Landschaftsklasse’ aan de kunstakademie te Charlottenburg stierf, bracht de jaren
1842-45 in Venezuela door. Zijn ontmoeting aldaar met den botanicus dr. Hermann
Karsten bracht hem er toe, zich aan het teekenen en schilderen van den tropischen
plantengroei te wijden. En op dit gebied heeft Bellennann uitstekend werk geleverd,
zoowel uit een kunstenaars als uit een wetenschappelijk oogpunt. ‘Bellermann’,
*)
zegt Carl Schöffer , ‘nahm 300 Sikzzen mit heim und malte danach noch dreissig
Jahre nach seiner Venezuela-Zeit Gemälde grössten Formats, die nicht mehr ganz
die Ursprünglichkeit des direkt Geschauten besitzen, aber dank der vorzüglichen
Skizzen, die sich bis auf sehr viele einzelne Baum schlagstudien erstreckten, wahr
wirken.’
Van Bellermann's oorspronkelijk werk zijn mij slechts 39 schetsen en studies met
potlood en olieverf uit eigen aanschouwing bekend. Zij berusten in de National
Galerie te Berlijn. Het zijn vooral landschappen en plantenstudies. De eerste doen
aan 't werk van Rugendas denken, maar staan hooger en zijn beter geacheveerd.
De beste zijn die van de bekende Guacharo-grot, de nos. 37-38 van den K a t a 1 o g
d e r H a n d z e i c h n u n g e n (1902). Het is alles misschien een weinig romantisch,
maar dat behoort bij den tijd, waarin Bellermann schilderde, en neemt niet weg, dat
de hooge en breede ingang der grot met haar boschrijke omgeving, met stoffage
er bij, verdienstelijk is weergegeven. Ik grond die meening op mijn persoonlijke
bekendheid met die plek. Verder zijn er ettelijke stadsgezichten in de verzameling,
o.a. van La Guayra en Puerto Cabello. Ook B l i c k v o n S o l e d a d n a c h
A n g o s t u r a a m O r i n o c o , met groote rotsblokken in de rivier, is getrouw naar
de natuur.
Het plaatwerk L a n d s c h a f t s u n d V e g e t a t i o n s b i l d e r a u s d e n
T r o p e n S ü d - A m e r i c a s (Berlijn z.d.) is van overwegend botanisch belang.
*)
*)

Zie D i c t i o n n a i r e g é n é r a l e d e s a r t i s t e s d e l ' é c o l e f r a n ç a i s e van de
la Chstvignerie en Auvray.
D e u t s c h e M a l e r i n S ü d a m e r i k a , in het tijdschrift Süd- und Mittel-Amerika, Berlin
1912, S. 75.
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Het artistieke is hier opgeofferd aan het wetenschappelijke. Met potlood door
Bellermann
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naar de natuur geteekend, werden deze platen door Karsten toegelicht. Zij hebben
uitsluitend betrekking op de k u s t s i e r r a van Venezuela. Uit een pittoresk oogpunt
is pl. III, L a u b w a l d a u s d e r Q u e b r a d a d e l a s M i n a s b e i
C u m a n a c o a , tot een der best geslaagde teekeningen te rekenen.
Alvorens het werk van eenige latere

FIG.

25. BENOIT. MOERASSEN.

schilders van Zuid-Amerika te bespreken, moet ik even in herinnering brengen, dat
de nog in leven zijnde geniale schilder FERDINAND KELLER, te Karlsruhe, in zijn jeugd
ettelijke jaren in Brazilië doorbracht. Uit dien tijd bestaan van hem een aantal
teekeningen en schetsen, vooral van de vegetatie, alsook eenige schilderstukken.
Ferdinand werkte bovendien mede bij het illustreeren van het verdienstelijke boek
V o m A m a z o n a s u n d M a d e i r a , dat zijn broeder Franz Keller-Leuzinger in
1874 uitgaf.
Onder de levende meesters die in Zuid-Amerika hebben geschilderd moet echter
de eerepalm aan den Berlijner KAKL OENIKE worden toegekend. Wat Ferdinand
Keller van Brazilië mee thuis bracht, dateert uit den tijd lang vóór zijn kunst haar
hooge vlucht nam. In Keller's artistieke loopbaan toch is Zuid-Amerika weinig meer
dan een incident; in die van Oenike neemt het een zeer belangrijke plaats in, ja,
vormt een goed deel van zijn levenswerk.
Leerling van Chr. Wilberg en Eugen Bracht, toog Oenike in 1887 naar
Zuid-Amerika, waar hij 3½ jaar doorbracht. Een groot gedeelte van dien tijd was
aan uitgestrekte reizen besteed. Aanvankelijk vergezelde hij
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dr. Brackebusch op diens geographischgeologische onderzoekingstochten in
Noordwest-Argentinië, welk gebied hij gedeeltelijk later nog eens alleen bereisde.
Daarna vertoefde Oenike in Paraguay en Brazilië.
De schat van mooie, uitvoerige olieverfschetsen en studies, potloodteekeningen
en aquarellen, die hij uit al die streken meebracht, leverde hem stof voor een aantal
schilderijen. Het zijn uitsluitend landschappen. Stoffage is er weinig en eigenlijke
volkstypen ontbreken nagenoeg geheel. Maar hoe mooi ook, het Duitsche publiek
werd even spoedig vermoeid van Oenike's exotische bosch- en berggezichtenals
van Kuhnert's Afrikaansche dierenstudies. Oenike wijdde zich daarom later, evenals
Hellgrewe, meer uitsluitend aan Noord-Duitsche landschappen.
Een lang bezoek aan Oenike's atelier te Lichterfelde (Berlijn) overtuigde mij, dat
zijn werk voor de kennis van Zuidelijk Zuid-Amerika van 't hoogste belang is. Behalve
Rugendas is misschien geen schilder in tropisch Amerika meer productief geweest
dan Oenike. Hij heeft blijkbaar het scherpe oog van den kunstenaar, geograaf en
botanicus in zich vereenigd. De terreinsgesteldheid, hetzij gebergte of vlakte, de
plantengroei en de atmospheer

FIG.

26. KAKL OENIKE. OERWOUD IN ARGENTINIË BIJ MANESCHIJN.

zijn alle natuurgetrouw teruggegeven; maar de artistieke toets is altijd aanwezig en
de keus der motieven is tegelijk goed en beloerend. Handig geteekend, breed
gepenseeld of gewasschen, warm en reëel van kleur, heeft Oenike zich niet verloren
in détails, maar die ook niet meer veronachtzaamd dan noodig was. Zoo de botanicus
waarschijnlijk meer bevredigd wordt door Bellermann's vegetatiebeelden, die van
Oenike staan, dunkt mij, hooger uit het oogpunt van kunst.
Of we met hem door de eenzame kale s i e r r a s van Rioja en San Juan ronddolen,
of in de groene zonnige dalen van Salta en Jujuy, dan wel de wouden en Savana's
van Paraguay doorkruisen, de bekoring blijft even groot als daar, waar Oenike ons
de kustlandschappen van Brazilië laat zien. Vooral voor hem, wien veel van de door
Oenike bezochte streken bekend is, is die kunstbeschouwing een genot.
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Oenike heeft veel gevoel voor de lichteffecten op verschillende uren van den dag.
Zoo heeft hij o.a. den berg Coroovado bij Rio de Janeiro onder verschillende
zonshoogtegeschilderd. Ook zijn maanlichteffecten zijn goed geslaagd, zooals in
de groep van opuntia's met bosch.
Er ligt in dit stille tafereel iets vreemds,
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iets spookachtigs, dat ook in U r w a l d i n A r g e n t i n i e n b e i M o n d s c h e i n
(fig. 26) niet geheel ontbreekt. Evenzoo verdienen Oenike's studies uit den omtrek
van San Bernardino in Paraguay genoemd te worden, omdat zij het eigenaardige,
vlakke of groote golvende landschap met zijn verschillende soorten van gramineeën
en palmen zoo waar teruggeven. Het bivak in de droge bedding eener rivier,
omzoomd door zwaar bosch, is

FIG.

27. KARL OENIKE. OPGEDROOGDE MOERAS IN ARGENTINIË.

een incident uit de reis van den schilder in Argentinië (fig. 27), zooals ook het
kampvuur onder de hooge woudreuzen bij den Cerro Tatuy in Paraguay.
Onder de exotische schilders zijn er zeer weinigen van wier stukken zooveel
W a l d z a u b e r uitgaat, Het is echter zeker, dat die bekoring vooral tot diegenen
zal spreken, die zelven in ongerepte tropische streken hebben gereisd; tot hen, die
de glorie kennen van een zonsopgang aan den rand van het oerwoud en van de
avondschemering in de grazige Savane. Dat de kunstenaar, die het mystieke tafereel
T r o p e n z a u b e r kon malen, dezelfde is als de wetenschappelijke iconograaf,
bewijst het veelzijdige van zijn talent. Zooals Schöffer terecht zegt, moesten zich
voor Oenike, den Duitschen droomer, ‘die abenteuerlichen, verworrenen
Pflanzenformen in lichte Gestalten seiner Phantasie verwandlen,’ Maar de droomer
en realist in hem bewandelen verschillende wegen. Waar Oenike zijn persoonlijke
visie uitdrukt, heeft hij geen pretentie van een bepaalde afbeelding te geven, en
waar hij de natuur weergeeft, treedt het subjectieve op den achtergrond. Wat Oenike
bovendien op vele schilder-reizigers voor heeft, is dat de bijschriften zijner
oorspronkelijke schetsen zeer conscientieus en uitvoerig zijn. Daarom zijn Oenike's
schetsen voor een groot geïllustreerd werk over Noordwest-Argentinië
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en Paraguay van onschatbare waarde.
In de boekerij van de Gesellschaft für Erdkunde te Berlijn bevindt zich een fraaie
schilderij van Oenike, die wel is waar niet direct naar de natuur is geschilderd, maar
toch een tafereel in het Zuid-Amerikaansche oerwoud voorstelt. Het is een incident
gedurende de eerste gedenkwaardige reis van dr. Karl von den Steinen in
Centraal-Brazilië: zijn eerste ontmoeting met de Bakairi-Indianen. Deze schilderij
werd gereproduceerd in deel 90 van U e b e r L a n d u n d M e e r (1903), terwijl
Von den Steinen zelf er den tekst bij schreef. Ook de berichten, die Brackebusch
over zijn reis met Oenike in W e s t e r m a n n ' s M o n a t s h e f t e (1894) uitgaf,
werden door Oenike geïllustreerd.
De schilder zelf publiceerde in V o n F e l s z u m M e e r (1896) zijn S k i z z e n
a u s A r g e n t i n i e n , met illustraties toegelicht. En eindelijk werden vele van
Oenike's teekeningen en verschillende werken over Zuid-Amerika opgenomen.
Van latere - Nederlandsche - schilders, die in Zuid-Amerika werkten, is mij slechts
de sedert circa dertig jaren te Parijs gevestigde JOAN BERG bekend. Hij bracht in de
80-er jaren geruimen tijd in Argentinië door. In de overigens zoo weinig pittoreske
omgeving en het volksleven aldaar, vooral van Buenos-Aires en La Plata, wist Berg
sujetten te vinden, die stellig niet dikwijls op het doek zijn gebracht. Hier ossenkarren
van oud Spaansch model, met hun drijvers, daar g a u c h o s in hun eigenaardige
kleederdracht, ginds allerlei andere tafereeltjes uit de zoo bont gemengde bevolking
van Creolen en immigranten. Onder de door Berg later in Europa naar zijn
oorspronkelijke studies vervaardigde schilderijen, noem ik L e s b l a n c h i s s e u s e s
d e B u e n o s - A i r e s (fig. 28) en L e s é l e c t i o n s à B u e n o s - A i r e s ,
dagteekenend uit 1892 en 1894.
In de natuurlijke watergaten of plassen van de La Plata-monding zijn eenige
waschvrouwen, waaronder een paar Mulatinnen, aan den arbeid. Op den zacht
glooienden achtergrond eenige vrachtkarren, een hoog gouvernementsgebouw met
lange galerijen en een pier, die zich ver in de kalme en wijde rivier uitstrekt. Dit
stadskwartier is sedert lang herbouwd en vol gebouwd; dergelijke tooneeltjes
behooren daar dan ook tot het verleden. Bij L e s é l e c t i o n s staat een aantal
Argentijnsche burgers, van verschillende afstamming, voor een dier leelijke, platte
gebouwen, waaraan de La Plata-landen zoo rijk zijn. De Argentijnsche tweekleur
wappert van het dak. Allen staan rustig te wachten tot het hun beurt is om te
stemmen, of wel om den uitslag te vernemen. Niemand heeft haast, ook de oude
g a u c h o op den voorgrond niet: we zijn hier in 't land van m a n ̄ a n a , van ‘morgen’,
en nog eens ‘morgen’. En mocht door het lange wachten m i s s c h i e n wat tijd
verloren zijn gegaan, dan zijn de steeds gezadelde paarden daar, die links den
achtergrond innemen.
Beide tafereelen zijn zeer reëel en geven, ook in uitvoering, blijk van het degelijke,
bestudeerde werk van Joan Berg.
Het Museum für Völkerkunde te Berlijn is in 't bezit van een verzameling zeer
groote, voortreffelijke potloodteekeningen van WILHELM REICHARDT, die in Brazilië
tusschen 1888 en 1903 werden vervaardigd, en door hem aan genoemde instelling
werden geschonken. Het zijn landschappen, volkstypen en genrestukken, o.a. uit
Sao Paulo, met scherp geaccentueerde lichteffecten, in eigenaardige tegenstelling
van zwart en wit, hier en daar wat c r u , maar over 't geheel zeer natuurlijk en
getuigend van veel talent. De Creoolsche Negerwereld is zelden beter geteekend
dan door Reichardt. Hij evenaart Benoit en Debret, en Biard overtreft hij. Onder de
exotici ken ik geen kunstenaar, die met hem eenige verwantschap heeft. Het is
bevreemdend en te betreuren, dat deze zoo leerrijke teekeningen ergens onder de
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hanebalken van genoemd museum zijn neergezet, en nog wel zóó, dat een
beschouwing der verschillende teeke-
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ningen zeer lastig is. Voor het publiek zijn zij niet te zien en van het
museumspersoneel bekommert zich niemand om deze collectie.
D i e H e x e , b r a s i l i a n i s c h e s S i t e n b i 1 d , een teekening van Reichardt,
*)
die ik te München zag, doet voor zijn andere werk niet onder.
Onder de jongeren eindelijk, die in Zuid-Amerika als kunstenaar voor de
wetenschap werkten, komt de eerste plaats aan RUDOLF RESCHKEITER toe. Hij
vergezelde prof. Hans Meyer op diens reis naar Ecuador, om zich daar vooral aan
het onderzoek van gletschers te wijden.
De oorspronkelijke studies van Reschreiter, gouaches, zijn te vinden in het
Museum für Länderkunde (Grassi Museum) te Leipzig, terwijl in den B i l d e r - A t l a s
van Meyer's werk In den Hoch-Anden von Ecuador(1907) vele reproducties
(chromo's) van Reschreiter's oorspronkelijke gekleurde schetsen voorkomen. Niet
alleen 't sneeuwen ijsgebied van het hooggebergte, maar ook de flora daarvan,
werd door dien schilder-alpinist onder groote moeielijkheden in lijnen en kleuren
meegebracht. Zooals Schöffer terecht zeide, staat Reschreiter, ‘auf ganz sicheren
realistischem Boden’ en laat zich ‘ganz von den Augen, nicht von der Phantasie
leiten’. Reschreiter's werk is dan ook een uitmuntende wetenschappelijke
iconographie. Men gevoelt, dat de verheven sneeuw-en ijstafereelen en de bonte
kleuren van het gesteente en der flora in het hooggebergte zooals Reschreiter die
afbeeldt, waar moeten zijn. Maar als de artistieke toets tevens wat meer zichtbaar
ware geweest, dan

FIG.

28. JOAN BERG. WASCHVROUWEN TE BUENOS-AYRES.

had zijn werk er zeker door gewonnen.
Ten slotte zou hier het werk van den reeds bij Afrika genoemden Ernst Vollbehr
*)
die tweemaal Brazilië bezocht, te bespreken zijn. Maar Carl Schöffer heeft dit reeds
gedaan en om niet al te uitvoerig te worden, verwijs ik naar diens reeds genoemd
opstel.

IV. Overige landen, met inbegrip der poolstreken en oceanen.
Het was - zooals ik reeds elders schreef - bij de zeevaarders van verschillende
nationaliteit, die in de laatste helft der 18e en de eerste helft der 19e eeuw lange
wetenschappelijke reizen rondom de wereld ondernamen, de gewoonte om zich
van een of meer teekenaars te doen vergezellen. Daardoor ontstonden in den loop
der ‘pittoreske’ of ‘historische’ ‘atlassen’ of ‘albums’, die, gewoonlijk op groote schaal
en met veel zorg uitgegeven, gravures of steendrukplaten bevatten. Deze folianten
behoorden steeds tot het groote reiswerk, waarvan zij een onafscheidelijk geheel
vormden. Het gehalte der illustraties is, zoowel uit een artistiek als uit een
*)
*)

Vergel. over Reichardt het geïllustreerde tijdschrift L i c h t u n d S c h a t t e n , No. 16 en
46, München 1911.
In het tijdschrift Süd- u. Millel-Amerika, 1.c., p. 167 seq.
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wetenschappelijk oogpunt, nog al verschillend. Maar wanneer men in aanmerking
neemt onder welke omstandigheden de oorspionkelijke schetsen dikwijls werden
vervaardigd, kan men zeggen dat er over 't geheel meer goed dan slecht werk onder
is. Het waren dan ook doorgaans teekenaars van beroep, die aan deze
wereldomzeilingen deel namen. Terwijl in deze plaatatlassen veelal incidenten der
reis, waaronder soms tragische, worden afgebeeld, komen er toch
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talrijke afbeeldingen in voor, die waarde hebben, zoowel voor de physische
geographic in ruimeren zin als voor de Monographie. Uit den aard der zaak hebben
zij uitsluitend betrekking op de kuststreken der bezochte landen.
Ik wil hier slechts de namen van eenige teekenaars, zooals LUDWIG CHORIS, J.
ARAGO, LEJEUNE en CHAZOL, VON KITTLITZ, MENARD en MASSELOT, DE SAINSON, LE
BRETON en GOUPIL in herinnering brengen. Zij namen deel aan de tochten der
zeevaarders von Kotzebue, de Freycinet, Duperrey, Lütke, du Petit-Thonars en
Dumont d'Urville tusschen 1815 en 1840, terwijl de publicatie hunner plaatwerken
tusschen 1821 en 1846 plaats had. Zeer veel van hun werk heeft betrekking op de
Zuidzee eilanden, voorts op Australië, de poolstreken in Amerika en de Antarctis.
Aangezien het niet doenlijk is, al die werken hier zelfs in 't kort afzonderlijk te
beschouwen, moet ik volstaan met te wijzen op de waardevolle V o y a g e
p i t t o r e s q u e a u t n u r d u m o n d e van Choris, welk plaatwerk hij liet volgen
door Vues e t p a y s a g e s d e s r é g i o n s é q u i n o x i a l e s . Belangrijker, uit
een wetenschappelijk oogpunt althans, zijn de bekende V i e r u n d z w a n z i g
Vegetations-Ansichten von Küstenländern und Inseln des
S t i l l e n O c e a n s door Friedrich Heinrich baron von Kittlitz. Het bevat
voortreffelijke kopergravures door den reiziger zelf naar zijn oorspronkelijke
teekeningen vervaardigd. Vooral interessant zijn de landschappen in Kamtschatka,
b.v. G r a s f l u r i m G e b i e t e d e r B o l s c h a j a R e k á , met de hooge
umbellaten, die aan die streek iets zoo eigenaardigs geven. En dan de gezichten
uit de Carolinen, de Marianen en Luzon.
Ofschoon van veel later dagteekening moet onder de teekenaar-zeevaarders het
werk van A. BERG vermeld worden. Het heeft wel is waar grootendeels op Japan
betrekking, maar het valt moeielijk 't werk van A. Berg met dat van Félix Regamey
in één adem te noemen. Berg nam deel als ‘Maler’ aan de Pruisische
Gouvernementsexpeditie naar Oost-Azië en redigeerde tevens het uitvoerige
reisverhaal, dat een aantal illustraties bevat. Het eigenlijke folio-plaatwerk draagt
den titel van A n s i c h t e n a u s J a p a n , C h i n a u n d S i a m en verscheen in
1864. De 48 platen, photolithographieën en chromophotolithographieën, naar
penteekeningen en aquarellen van Berg, zijn zeer verdienstelijk.
Schilder-teekenaars uit lateren tijd van 't vasteland van AUSTRALIË zijn mij niet
bekend, ofschoon er waarschijnlijk wel zijn. Alleen herinner ik mij de leerrijke
vegetatiebeelden in olieverf van de wereld-reizigster miss MARIANNE NORTH uit de
70-er jaren, die in Kew Gardens bij Londen zijn of waren tentoongesteld.
Het is mogelijk, waarschijnlijk zelfs, dat een gestreng modern kunstcriticus de
teekeningen en studies van de meesten dezer reizigers - van Choris tot miss North
- voor het werk van liefhebbers zou verklaren Aangezien de kunstkritiek grootendeels
door den tijdgeest beheerscht wordt, geloof ik niet te dwalen wanneer ik hier de
genoemde tcekenaars en schilders e n b l o c onder de kunstenaars opneem, want
in h u n tijd althans golden zij als zoodanig.
Op de EILANDEN IN DEN GROOTEN OCEAAN (Stille Zuidzee) hebben, zoover ik weet,
slechts zeer enkele artisten gewerkt. De Amerikaan JOHN LA FARGE, die ook Japan
bezocht, moet uit Polynesië, o.a. uit Samoa, een aantal uitmuntende aquarellen
naar de natuur hebben meegebracht. Toen ik twee jaren geleden met dien
kunstenaar in relatie zou treden, overleed hij. Mijn latere pogingen om iets naders
aangaande hem en zijn werk te weten te komen, leidden helaas tot niets.
Het schilderwerk van Tahiti door den Franschman PAUL GAUGUIN, dateerend van
pl.m. twintig jaren geleden, is voor de volkenkunde zonder eenige waarde, ja zelfs
misleidend. De lof, dien men Gauguin van
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andere (kunstkritische) zijde heeft toegezwaaid, kan daaraan niets veranderen.
HUBERT VOS eindelijk bezocht Hawaii herhaaldelijk. Ik bezit eenige reproducties
zijner aldaar geschilderde studiekoppen, die zeer goed geslaagd zijn. Ik noem
H a w a i i a n F i s h e r b o y , F l o w e r s e l l e r en vooral T r o u b a d o u r . In deze
laatste hebben we een gemoderniseerd Polynesiër voor ons. De invloed van
Californië is hier duidelijk zichtbaar in den breedgeranden hoed en de kleeding. Ook
het muziekinstrument, waarmede de jonge man zijn gevoelens vertolkt, is natuurlijk
evenmin Polynesisch. Maar het anthropologische type is juist en de physionomie
drukt wel het levenslustige en zorgelooze karakter uit, dat aan deze ten ondergang
gedoemde eilanders, zooals aan alle Polynesiërs, eigen is.
Schilders van de eigenlijke POOLSTREKEN zijn schaarsch en toch minder schaarsch
dan men zou kunnen denken. Onder de oudste artisten nemen de teekenaars, die
Dumont d'Urville naar de Zuidpoolstreken vergezelden en, voor den tijd, voortreffelijk
werk leverden, een eerste plaats in. De belangstellende zij verwezen naar het eerste
deel van den A t l a s p i t t o r e s q u e , die bij het groote reiswerk van Dumont
d'Urville's V o y a g e a u P o l e s u d e t d a n s l ' O c é a n i e (1846) behoort.
Onder de kunstenaars die Lapland en Spitsbergen bezochten, is een
schilder-zwerver bij uitnemendheid te noemen: AUGUSTE FRANçOIS BIARD, wiens
latere werk in Zuid-Amerika eenige jaren geleden door mij werd besproken. Een
van Biard's meest bekende schilderijen uit het Noorden is de S t r i j d m e t
i j s b e r e n , een mooi geacheveerd stuk vol actie in de Ravenécollectie te Berlijn.
En dan die mooie Laplandsche idylle, vol sentiment, die men E e n l i e f d e i n
h e t N o o r d e n zou kunnen noemen. Ook de reeds in het eerste gedeelte van dit
opstel genoemde EDUARD HILDEBRANDT deed in 1856 een reis naar het Noorden.
Een der vruchten daarvan was zijn schilderij M i t t e r n a c h t s o n n e .
Een bekend noordpoolreiziger, de Oostenrijker JULIUS VON PAYER leverde ook
belangrijk kunstwerk, dat echter, naar ik meen, eerst jaren na zijn laatste reis tot
stand kwam en geëxposeerd werd. Tot V. PAYER'S bekendste schilderijen behooren
Der Bay des Todes en Das Ende der Franklin - Expedition,
het laatste in 't kunstmuseum te Weenen.
Ongeveer zes jaren nadat v. Payer, met Weyprecht, van zijn derde
gedenkwaardige poolreis was teruggekeerd, toog een Nederlandsch kunstenaar
naar het hooge Noorden: LOUIS APOL, die in 1880 deelnam aan den derden tocht
van de W i l l e m B a r e n t s . Apol had toen reeds zijn sporen verdiend; de schilder
van de K e r s t - s t e m m i n g behoeft hier dan ook geen extra lof. Zooals ik mij kon
overtuigen bij gelegenheid van een bezoek aan zijn atelier te 's Gravenhage, is al
hetgeen Apol van die reis meebracht zijner waardig.
Ook in die reiscollectie, zooals op vele van Apol's schilderijen, vindt men ‘stervend
*)
zonlicht met geligen schijn, blanke sneeuw en een vervagenden horizont’ , maar
het tafereel is troosteloos, naamloos droevig. In plaats van het vredige Hollandsche
landschap met besneeuwde boomen en bevroren sloten, kale rotsen, waarover
klaterende watervallen heenstorten, en de donkere zee vol drijfijs, brekend op de
verlaten kusten. In vele van Apol's poolschetsen en aquarellen ligt dezelfde stemming
zijner schilderijen: dat stille, plechtige en reine, dat in zijn bekende
J a n u a r i - a v o n d i n h e t b o s c h misschien zijn hoogste uiting vond. Toch
heeft het artistieke van deze reisschetsen nergens geschaad aan het
wetenschappelijke, het physisch-geographische. Zij hebben daardoor dubbele
waarde.
Onder het beschouwen der zeer talrijke
*)
*)

Vergel. E e n s c h i l d e r v a n T a h i t i i n N e d e r l . S p e c t a t o r , 1893.
Een praatje over Louis Apol door Aty Brunt in O p d e H o o g t e , 1909.
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FIG.

29. LOUIS APOL. NOVA ZEMBLA.

krijt- en potloodteekeningen en aquarellen kon ik niet nalaten tevens de energie en
werkkracht van Apol te bewonderen. Men moet zelf aan boord van de. W i l l e m
B a r e n t s zijn geweest, hoe kort ook, en het hooge Noorden hebben bezocht, om
goed te kunnen beseffen, onder welke omstandigheden deze uitgebreide verzameling
tot stand kwam. Schets voor schets te beschrijven, of ook maar op te sommen, is
hier niet doenlijk. Ik wil er slechts eenige noemen die mij, uit verschillende oogpunten,
het belangrijkst voorkwamen.
Zomernacht, Lichteffecten op zee bij de middernachtzon
en N o o r d e r l i c h t geven ons de eigenaardig-schoone verlichting gedurende den
zomer in 't verre Noorden te zien. De fata morgana, met 't onderste boven gekeerde
ijsbergen in de lucht, en een regenboog bij maneschijn zijn voorwaar geen banale
sujetten voor een schilder. En die fantastische verschijnselen in de atmospheer
heeft Apol met meesterhand weten vast te leggen. S p u i t e n d e w a l v i s s c h e n
en E e n r o t s m e t l o m m e n zijn momenten uit de dierenwereld van daar ginds,
terwijl de L a p l a n d s c h e v i s s c h e r s , een S a m a j e d e n f a m i l i e en een
S a m a j e e d , e n p r o f i l , voor den ethnograaf en anthropoloog van belang zijn.
Zij bewijzen bovendien, dat Apol méér verstaat dan het schilderen van sneeuw en
ijs. D e N o o r d k a a p , V a d s o e , met zijn houten huizen en Laplanders in de
straat, B u s s e s u n d en verschillende andere gezichten aan de Noorweegsche
kust, W r a n g e l e i l a n d , B i j h e t p a k i j s , D e W i l l e m B a r e n t s i n
gevaar bij Kruiseiland en Vaarwel aan de IJszee
vertegenwoordigen étapes en incidenten op den langen tocht. Alles geeft blijk van
voortreffelijk waarnemen, groote technische vaardigheid en een diep gevoel voor
natuurschoon. Apol's poolstrekenwerk, zooals het daar berust op zijn atelier, is een
onschatbaar archief, dat eenmaal in een museum blijvend bewaard moest worden,
Een synthese als 't ware van zijn reiswerk gaf Apol in zijn reusachtig panorama
van Nova-Zembla, met middernachtzon-effect, dat indertijd veel opgang maakte.
Ettelijke studies en fragmenten van dit panorama hangen thuis bij Apol. Het
panorama is nu sedert lang opgeborgen, maar wacht op den dag, waarop het
nogmaals het publiek, gedeeltelijk reeds van een ander geslacht, zal kunnen beleeren
en doen genieten. Een uittreksel van het panorama werd door Apol voor H.M. de
Koningin geschilderd en hangt op het Loo. Een viertal fragmenten van het groote
panorama zijn in het genoemde opstel in OP DE HOOGTE gereproduceerd. Twee
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andere, naar photographieën die Apol mij schonk, worden hier in fig. 29 en 30
weergegeven.
Wanneer men dezen kunstenaar zoo aanschouwelijk en aardig van zijn reis hoort
vertellen, onder het toelichten zijner schetsen, bejammert men dat hij er nooit toe
gekomen
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is om zijn reisherinneringen

FIG.

30. LOUIS APOL. NOVA ZEMBLA.

te boek te stellen.
Ook na Apol zijn nog eenige schilders naar 't hooge Noorden getogen. Maar
wanneer ik een aantal Skandinaviërs, Denen en Duitschers, die vooral van fjords
en kustgezichten werk maakten, uitzonder, en waaronder ik slechts ALFRED
HEIBERGER met zijn mooie schilderij L o f o t e n noem, dan zijn mij niet meer dan
vier namen van poolstreken-schilders bekend.
De Rus A. BORISSOW gaf in 1908 een door hem geïllustreerd boekwerk uit, waarvan
de titel (vertaald) luidt: Bij d e S a m o j e d e n ; v a n d e P i n e g a t o t d e
Karische Zee. Reisschetsen van een schilder.
De schilder MÉRITE vergezelde den hertog Philippe van Orleans, toen deze in
1909 met de B e l g i c a tusschen Spitsbergen en Groenland natuurwetenschappelijke
onderzoekingen deed.
MARSTON toog met Shackleton naar 't antarctische gebied.
GEORG MACCO exposeerde op de Berliner Kunst-Ausstellung in 1912 een groot
fraai kustgezicht van Spitsbergen, dat E i s w i 1 d n i s heette. Het was daar, dat ook
L o f o t e n van Heiberger te zien was.
Ofschoon niet bepaald een poolstreken-schilder, moet ik hier toch in dit verband
prof. SCHNARS-ALQUIST te Hamburg noemen. Niet alleen, om dat veel van zijn werk
betrekking heeft op een gebied, dat geographisch voor een deel, zoo goed als de
Noorsche kust, welhaast tot het poolgebied kan worden gerekend, maar omdat
Schnars-Alquist de schilder der ‘hooge zee’ - der h i g h s e a s - bij uitnemendheid
is. Vele der meest vermaarde zeeschilders toch zijn eigenlijk weinig meer dan
m a r i n e -schilders, d.i. zij hebben wel de zee met de kust en schepen afgebeeld,
maar zelden de ‘hooge zee’, honderden en duizenden mijlen van de kust. Slechts
zeer enkele ‘zeeschilders’ hebben werkelijk de zee, den Oceaan, in verschillende
hemelstreken b e v a r e n , zoo-als Schnars-Alquist. Betrekkelijk laat zich geheel aan
de kunst wijdend, ging hij ter school bij Hans Gude. Verder ontwikkelde
Schnars-Alquist zich zelfstandig op talrijke zeereizen. Zijn schilderijen berusten dan
ook op zorgvuldige studies aan boord en aan tal van kusten. Schnars-Alquist beziet
het zilte element met het oog van den zeeman, den thalassograaf en den artist.
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Vandaar, dat zijn werk realiteit van de beste soort ademt. Carl Schöffer , die bijzonder
vertrouwd is met de schilderijen van den Hamburger schilder-reiziger, zegt o.a. zeer
terecht: ..... ‘Seine eigene Note der Beurteilung (van den beschouwer) des
Wellenspiels muss wohl eine richtige sein, denn in jedem Meererfahrenen regt sich
eine mitschwingende Saite, wenn er vor seinen Bildern steht. Sein Meer lebt, wie
wir es tagelang um uns lebendig sahen, seine

*)

S ü d - u. M i t t e 1 - A m e r i k a . 1.c., p. 154. - Een ander, zeer waardeerend opstel van
Schöffer over Schnars-Alquist niet een 6-tal illustraties, is te vinden in U e b e r a 1 1 ,
I 1 1 u s t r i e r t e Z e i t s c h r i f t f ü r A r m e e u n d M a r i n e , Berlin, 11 Juni 1912.
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FIG.

31. SCHNARS ALQUIST. KAAP PILLAR.

Wogen tragen die Schiffe, die wir auf dem unendlichen Ozean getroffen haben;
seine Farben - die Skala hat keine, die nicht benutzt wird - lösen bei uns das gleiche
Netzhautbild aus wie damals, als wir am Strande da draussen in der Fremde standen
und auf das Meer schauten....’ Voor allen, die de zee liefhebben, is Schnars-Alquist
d e schilder geworden, ‘der Maler der Meeressehnsucht.’
Hoewel thans algemeen bekend, was Schnars-Alquist dat reeds lang in
Zuid-Amerika, vooral in Chili, toen men in Duitschland notitie van hem begon te
nemen. En toch, r i d i c u l e d i c t u , is Schnars-Alquist's werk in de ‘officiëele’
kunstkringen van zijn vaderstad niet gezien.
Een van zijn vermaardste schilderijen vinden we in fig. 31: C a p P i l l a r , aan
den westelijken ingang van de Straat van Magalhāes (vulgo Magellaan). De
‘sturmgepeitschte’ steile rotsen, de langgestrekte oceaangolven, de donkere lucht
vormen een tafereel van troostelooze verlatenheid. Eveneens op het zuidelijk halfrond
verplaatst ons zijn T h e P a l i s a d e s (Tasmania). S t ü r m i s c h (fig. 32) is een
*)
van Schnars-Alquist's typische eigenlijke zeetafercelen ). Een ander bekend doek,
vol droevige avondstemming, is de B r a n d u n g a n d e r K ü s t e C u b a ' s . Naar
West-Indië brengt ons ook het gezicht op de haven van St. Thomas; maar ditmaal
is het een zonnig, vroolijk tooneel: het witte stadje, aan de groene, heuvelachtige
kust, met zijn schepen en bedrijvigheid.
Schnars-Alquist's liefste geesteskinderen zijn misschien wel de tafereelen van
de volle, de ‘hooge zee’. Veelal is het de eenzame zee, de oceaan zonder grens,
alléén, zonder meer, met den bewolkten hemel er boven. Dat zijn des schilders
i n s t a n t a n é s , genomen op het element, waarmede hij zoo vertrouwd is. Het
bekendste moment uit volle zee is zeker wel Wind-

*)

Deze beide afbeeldingen werden mij welwillend afgestaan duur den kunsthandel van Ludwig
Möller te Lübeck, aan welke firma ik hiermede openlijk mijn dank betuig.
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FIG.

32. SCHNARS ALQUIST. STORMACHTIG.

stärke 10/11 (12 is reeds orkaan), waar ‘die aufgeregte Natur in die mathematische
Formel des logbuchführenden Offiziers gebracht’ is. ‘De lange baren van den
Atlantischen Oceaan’ - zegt Schöffer - ‘worden overde vlakte gezweept en de uit
elkander gedreven wolken jagen de voorbij stormende golven na.’ Een waardige
pendant dezer schilderij is N o r d w e s t . Hij, die ooit in den laten herfst of in den
winter den Noord-Atlantischen Oceaan is overgestoken, zal hier bekende
golfbewegingen herkennen.
Andere tafereelen der volle zee, met als stoffage gewoonlijk één, hoogstens twee
schepen, zijn niet minder mooi. En dan liefst geen stoomboot, maar een zeilschip,
een clipper of een bark, rank en snel als een zeemeeuw.
Wat nog te zeggen van I m P a s s a t , A u f b 1 a u e n G r ü n d e n en
S t u r m n a c h t , welk laatste stuk de schilder met de bekende en zoo weemoedige
woorden ‘Ships that pass in the night’ in verband brengt; of wel van S t a r k
b e w e g t , N a c h d e m T a i f u n , S c h w e r e S e e en zoovele andere zijner
doeken. Maar een loutere opsomming geeft geen denkbeeld van Schnars-Alquist's
o e u v r e . Men moet zijn werk zien, en als men het goed beschouwt, dan wordt de
zee nog iets anders dan een ‘tedious water-waste’, zooals Charles Darwin tijdens
zijn wereldomzeiling op de B e a g l e de groote wateren noemde. De zee is een
element dat, met al zijn verschrikking, de bekoring heeft van de eindelooze steppe
en het eenzame hooggebergte. En niemand heeft haar schoonheid in beeld beter
vertolkt dan Schnars-Alquist.
Kunstenaars, die den VOORHISTORISCHEN MENSCH in Europa tot motief hebben
gekozen, zijn uit den aard der zaak zeldzaam. Onder de zeer enkelen, die zich met
succes op dit gebied hebben gewaagd, neemt HIPPOLITE COUTAU een eerste plaats
in.
In het nieuwe Musée d'art et d'histoire te Genève bevindt zich een groote schilderij
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van hem getiteld U n s o i r d a n s u n v i l l a g e l a c u s t r e , dagteekenend van
1896. Een bijschrift onder de lijst zegt: ‘Le soir ils regagnaient leurs huttes chargés
du but in de la journée.’ Dit tafereel uit den Zwitserschen paalwoningentijd is met
veel kennis geschilderd. Teekening en compositie zijn bovendien te loven en in 't
geheel ligt een mooie stemming - die van den avond aan den stillen meeroever.
Een primitieve boot met een paar langharige, blonde jagers, half gekleed in
dierenvellen, legt aan bij een der paalwoningen. Zij brengen jacht-buit mede. Eenige
vrouwen en meisjes staan gereed om het wild in ontvangst te nemen. Hun mooie,
robuste lichaamsbouw vormt een groot contrast met dien der hedendaagsche
Zwitsersche meerbewoners.

B. Liefhebbers.
In de voorgaande bladzijden heb ik een vluchtigen blik geslagen op het werk van
een aantal kunstenaars van beroep, die verre reizen ondernamen. Er zijn er nog
veel meer. Van een aantal hunner heb ik zelfs de namen niet genoemd. Zeer veel
talrijker nog zijn de liefhebbers van min of meer aanleg en talent, die uit
buiten-Europeesche gewesten teekeningen en schetsen meebrachten, welke
meerendeels in grootere of kleinere plaatwerken werden opgenomen. Een bloote
opsomming van hun namen en werk alleen zou vele bladzijden vullen, - ook al
bepaalden we ons, zooals bij de professioneele kunstenaars, tot de 19e en 20e
eeuw. Maar geheel onvermeld kan ik het werk van eenigen dier amateurs niet laten.
Hun iconographisch werk is vaak in meer dan één opzicht zeer verdienstelijk; en er
zijn mannen van grooten naam als natuuronderzoekers en reizigers onder hen.
Wanneer wij niet al te ver teruggaan, dan is vooreerst de Fransche ornitholoog
JULES VERREAUX te noemen. Deze bracht in de 30er jaren geruimen tijd in Kaapland
door. Op het anthropologisch laboratorium van het Musée d'histoire naturelle te
Parijs berust een merkwaardig ‘album-charge’ van dien reiziger. Het bevat een vrij
groot aantal aquarellen, composities, tafereelen uit het leven der Hottentotten en
Boschjesmannen, als ook der Boeren, die ofschoon zonder talent uitgevoerd, uit
een historischethnographisch oogpunt hoogst merkwaardig zijn. Het humoristische
is er rijk vertegenwoordigd. Van deze verzameling zag tot nog toe niets het licht.
Het is niet algemeen bekend, dat de groote natuuronderzoeker en denker TH.
HUXLEY gedurende zijn reis als chirurgijn met het Britsche oorlogsschip
R a t t l e s n a k e naar Nieuw-Guinea, de Louisiaden enz., in de jaren 1846-50, ook
vlijtig naar de natuur heeft geteekend. Slechts enkele dier schetsen zagen in het
door John Mc Gillivray uitgegeven werk NARRATIVE OF THE VOYAGE of H.M.S.
R a t t l e s n a k e (1852) het licht. Maar Huxley kon, destijds nog onbekend, geen
subsidie voor de uitgave zijner teekeningen krijgen. Zoo daardoor voor de kunst
niets is verloren gegaan, is het uit andere oogpunten zeker jammer, dat deze collectie
in vergetelheid is geraakt.
Ofschoon door kunstenaars van beroep meestal beschouwd als buiten hun vak
staande, heeft wijlen C.W.M. VAN DE VELDE (1818-1898) niet zeiden werk geleverd,
hetwelk dat van menigeen, die zich kunstenaar noemt, evenaart of overtreft. Zoo ik
hem onder de amateurs rangschik, geschiedt dit dan ook uitsluitend bij wijze van
concessie aan de heerschende meening, wier juistheid ik in het midden laat.
Van de Velde's werk, in de latere periode bijna uitsluitend aquarellen, heeft groote
waarde voor dat onderdeel der beschrijvende geographie, dat men landschapskunde
noemt. Over het Oost-Indische werk van Van de Velde, dagteekenend uit zijn
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hij van Kaapland, het eiland Corsica, de Riviera en de Alpen meebracht, zal ik hier
zwijgen. Het is echter niet meer dan billijk wanneer ik nog eens in herinnering breng,
wat deze in vele opzichten merkwaardige Nederlander in Syrië en Palestina heeft
verricht. In 1851/52 met een zuiver geographisch doel die landen bereizende, vond
Van de Velde nog tijd genoeg om een reeks van uitmuntende aquarellen naar de
natuur te vervaardigen. Een honderdtal daarvan werden gereproduceerd in het
monumentale prachtwerk LE PAYS D ' ISRAEL (Parijs 1857). Een uitvoerige, door den
reiziger vlot en helder geschreven tekst licht de tafereelen toe.
Van de Velde geeft ons Syrië en Palestina te zien lang vóór die landen door
horden van touristen en Cook's p a r t i e s werden bereisd en er nog zeer veel van
de eigenaardige bekoring van het verleden aanwezig was. Want niettegenstaande
het land ‘un tableau terrible de desolation’ aanbiedt, is er veel schoons in, vooral in
de lichteffecten. Zoo zegt Van de Velde van het kleurenspel door het felle zonlicht
op de bergen en olijfbosschen langs den Boven-Jordaan: ‘Les couleurs parcourent
toutes les nuances, du rose doré au violet foncé et même à l'indigo, ou bien encore
à cette teinte plombée qu'on désigne sous le nom de teinte neutre.’
De fraaiste platen zijn wellicht die, waar Van de Velde de diepe ravijnen van de
Leontes bij Belât en Khatweh afbeeldt. De eenzaamheid van dit woeste natuurtooneel
wordt nog verhoogd door den statig boven het geboomte zwevenden adelaar, die
prooi voor zijn jongen zoekt (vergel. den tekst p. 28). Verder zijn merkwaardig L e
M o n t - H e r m o n v u d u K h a l w e t - e 1 - B î y a d , waar de machtige, stompe,
met sneeuw bedekte toppen des bergs zich strak tegen den blauwen hemel
afteekenen. De voorgrond bestaat uit langzaam oploopend terrein, dat met aloude
olijfboomen is bedekt. En dan de platen L e r o c h e r d e M a s a d a e t l a M e r
Morte en Le désert de Judée entre Masada et ez-Zaweirah,
waaruit de troostelooze verlatenheid dezer dorre streken blijkt. Kale rotsen en
heuvels, vaalgeel en grijs van kleur, met diepe, steile kloven doorsneden, wit-geel
zand en daarboven de staalblauwe hemel.... Mooi is ook 't gezicht op de bergen
Hermon en Senîn van de oostelijke helling vanden Libanon. J'en passe, et des
meilleurs.
Wijlen de Berlijnsche anatoom en anthropoloog prof. ROBERT HARTMANN bracht
van de reis, die hij in 1859-60 met baron Von Barnim (zoon van prins Adalbert van
Pruisen) in Noord-Oost-Afrika deed, een aantal teekeningen naar de natuur mede,
die vooral typen van Nubiërs en andere Hamitische volken voorstellen. Een gedeelte
daarvan zag o.a. in Hartmann's werk Die Nigritier (1876) het licht. Hartmann was
een groot voorstander van anthropologische en ethnologische iconographie.
Uit meer dan één oogpunt hooger staande zijn de teekeningen van WILHELM VON
HARNIER. Deze reiziger verongelukte in 1861 in Afrika op de jacht, maar de schilder
Bernatz zorgde er voor, tezamen met den broeder van den overledene, dat diens
nalatenschap bewaard bleef. In 1866 verscheen dan ook W i l h e l m v o n
H a r n i e r ' s R e i s e a m o b e r e n N i l , waarin 37 chromolithographieën naar
de oorspronkelijke teekeningen van den reiziger voorkomen. We zien hier momenten
der Schilluk-, Nuêr-, Kitsch-, Elliab-, Bor-, Tschir- en Bari-Negers. Voorts tafereelen
uit de dierenwereld (b.v. H e r p e s t e s Z e b r a R ü p p . i n e i n e m
T e r m i t e n l i a u f e n ), landschappen en jachtscènes.
Hoewel de algemeene indruk van dit werk een voortreffelijke is, zijn de kleuren
der chromo's wat mat.
Buitengewoon goed geslaagd is de monumentale publicatie der gebroeders Vox
SCHLAGINTWEIT, die in 1861 onder den titel van A t l a s o f P a n o r a m a s a n d
V i e w s , behoorende bij de R e s u l t s o f a S c i e n t i f i c M i s s i o n t o I n d i a
and High
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A s i a verscheen. Ik ken op dit gebied geen werk, dat de majesteit van het
hooggebergte zoo mooi en aanschouwelijk voorstelt. Ofschoon de details van het
terrein en der planten zijn weergegeven, en de platen natuurlijk overwegend van
wetenschappelijk belang zijn, is ook de artistieke waarde niet gering.
Zoover mij bekend is, heeft geen wetenschappelijk reiziger meer geschetst en
ge-teekend dan de Duitscher dr. FEDOR JAGOR.
De Gesellschaft für Anthropologie te Berlijn bezit een verzameling van eenige
duizenden potloodschetsen en waterverfteekeningen, die door Jagor op zijn reizen,
vooral in den Indischen Archipel, op de Philippijnen en in Britsch-Indië werden
vervaardigd.
Uit een kunstenaars oogpunt lijkt mij Jagor's werk vrijwel waardeloos; uit een
wetenschappelijk oogpunt heeft het groote waarde, want Jagor was een
buitengewoon conscientieus en nauwkeurig waarnemer. Landschappen, waaronder
vele vulkanen, volkstafereelen, ethnische typen, ethnographica, oudheden, - dat
zijn almede de voornaamste dingen, die Jagor afbeeldde. Tot nog toe zag zeer
weinig van die teekeningen het licht. Slechts twee zijner reiswerken, meen ik, dat
over de Straits en Java (1866) en dat over de Philippijnen (1873) bevatten eenige
illustraties van zijn hand. De uitgave van een deel van Jagor's teekeningen uit
Zuid-Indië moet evenwel zijn voorbereid.
Een wetenschappelijk teekenaar bij uitnemendheid was de bekende geoloog en
reiziger dr. ALPHONS STÜBEL, die eenige jaren geleden overleed. Niemand heeft ooit
vulkanen en vulkanische streken (b.v. den Vesuvius, Madeira, Columbia, Ecuador)
beter geschetst en geteekend dan hij, maar de waarde die Stübel's iconographisch
werk heeft, is, 't behoeft nauwelijks gezegd, grooter voor de geologie dan voor de
kunst. Alles wat Stübel op dit gebied heeft nagelaten, berust in 't Museum für
Länderkunde (Grassi Museum) te Leipzig. Een schat van materiaal,
olieverfschilderijen, aquarellen en schetsen - o.a. afkomstig van Troya uit Quito en
van het Andesgebied, van Goering uit Venezuela, van Adolf Methfessel uit Argentinië
- maakt deze afdeeling van het Grassi Museum eenig in haar soort.
Een wereldreiziger, die ook zeer veel heeft geteekend, is de geograaf en ethnoloog
prof. PECHNEL-LOESCHE te Erlangen. Een aantal zijner teekeningen zag in
verschillende publicaties het licht, o.a. in Brehm's T i e r l e b e n en in het deel
V ö 1 k e r k u n d e van het groote werk D i e L o a n g o - E x p e d i t i o n . Het
belangrijkste van Pechnel-Loesche's iconographisch werk bestaat echter uit meer
dan 400 aquarellen van gelijk formaat, die hij ook op zijn colleges gebruikte. Het
zijn vooral wat men g e o g r a p h i s c h e C h a r a k t e r b i l d e r pleegt te noemen,
zooals typische landschappen, verschijnselen in den dampkring, rastypen, dieren
en planten. De onderwerpen dier teekeningen vond Pechnel-Loesche aan de kusten
en op de eilanden van den Stillen- en Atlantischen Oceaan, in de beide IJszeeën,
in Loango en het Congogebied. ‘Sie sind’ - zoo schreef mij de grijze geleerde - ‘mein
gemaltes Reisetagebuch, auch ein Stück Lebensarbeit eines Forschungsreisenden’.
Deze verzameling is thans in het bezit van het Kolonial-Institut te Hamburg.
Het Middellandsche Zee-gebied vond in den Oostenrijkschen aartshertog LUDWIG
SALVATOR zijn beschrijver en schilder. In eenige rijk geïllustreerde prachtwerken,
die niet in den handel zijn, en waaronder vooral D i e B a l e a r e n - vóór meer dan
dertig jaren verschenen - verdient genoemd te worden, heeft deze prins zijn
aquarellen naar de natuur doen reproduceeren.
ERNST HAECKEL gaf naar aanleiding van zijn verblijf op Ceylon en Java
Wanderbilder, Naturwunder der Tro-
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p e n w e l t uit, van welk prachtwerk in 1907 de laatste aflevering verscheen. Juist
omdat het hier den beroemden bioloog van Jena geldt, zij mij hier een woord van
kritiek veroorloofd.
Haeckel zegt van zich zelven in de W a n d e r b i l d e r : ‘Ich bin kein vollendeter
Künstler, sondern nur ein enthusiastischer Dilettant.’ Na deze bekentenis behoort
er, dunkt mij, een zekere vermetelheid toe, om zijn eigen aquarellen en schilderijen
op een zoo groote schaal te reproduceeren. In mijn opstel over schilderteekenaars
in de Nederlandsche koloniën heb ik reeds mijn meening over Haeckel's werk van
Java en Sumatra uitgesproken. Die over hetgeen hij van Ceylon te zien geeft, kan
niet gunstiger luiden. Hier, zoo-als daar, valsche, bonte kleuren en tinten van het
terrein en de vegetatie, en dan een erbarmelijk slecht geteekende stoffage. Een
plaat als N u r e 1 1 i a - (lees N u w a r a E l i y a ) S e e v o m R a m b o d d e (lees
R a m b o d a ) P a s s beantwoordt ook topographisch niet geheel aan de
werkelijkheid. Wanneer een artist van de eene of andere ultra-moderne richting
dergelijke aquarellen of schilderijen vervaardigt, dan is dat zijn recht als artist. Een
natuuronderzoeker echter, die vóór alles waar moet zijn, mag dergelijke tafereelen
niet voor werkelijkheid laten doorgaan, zelfs indien de lithograaf, zooals ik vermoed,
voor een goed deel schuld heeft aan die mislukking. Alles wel beschouwd, dragen
de W a n d e r b i l d e r niet bij tot den roem van Haeckel.
Tot de best geslaagde platen reken ik U r w a l d a m b l a u e n F l u s s e .
Ten slotte een woord over een teekenaar, die onder alle amateurs een bijzondere
plaats inneemt: PIERRE LOTI. Hij is een der zeer enkele schrijvers - l i t t é r a t e u r s
in engeren zin - die buiten Europa hebben geleefd, welke sommige hunner werken
hebben geïllustreerd. Wat ik van Loti's illustraties zag, staat wel is waar in nauw
verband met den tekst, of met episodes uit zijn eigen veelbewogen leven, maar
draagt een geheel ander karakter dan het sterk subjectieve impressionisme, dat uit
zijn boeken spreekt. Waar Loti b.v. in zijn R o m a n d ' u n S p a h i een bosch van
b a o b a b s afbeeldt, of een C a m p a g n e d u C a p V e r t , is hij even
natuurgetrouw als de beste wetenschappelijke reiziger. En waar hij de regels ‘les
coups précipités du tam-tam appelaient les nègres a la bamboula’ illustreert of het
portret geeft van den nieuwen koning van Dakar, is hij ethnographisch even juist
als een von Harnier. Dezelfde opmerkingen gelden voor Loti's illustraties van Tahiti,
‘l'île délicieuse’, het land van Rarahu....
Het voorgaande overzicht - dat, ik herhaal het, ver van volledig is - van het werk
van kunstenaars en liefhebbers die buiten Europa reisden of verblijf hielden, moge
voldoende zijn om te doen zien, welk een belangrijk en aantrekkelijk studieveld hier
nog zoo goed als braak ligt. Mogen de bouwstoffen, die ik heb aangebracht, anderen
tot verdere en diepere studie opwekken!
Gesloten Mei 1913.
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‘1813’
door Jan Prins.
I.
Als in haar liefst geluk
een vrouw zich vindt bedrogen,
als zij wat eens haar trots,
haar weelde was, verloor, dan gaat zij, rouw in 't hart
en droefenis in de oogen,
den leeggeroofden hof
van haar verwachting door.
Zij vindt den bloei vernield,
de halmen neergeslagen,
de stengels afgeknakt,
gebroken door den wind, zij vindt den ondergang
van wat ze in 't hart gedragen
van al wat zij geloofd,
begeerd heeft en bemind.
Dan, gaandeweg, herwint
het leven haar gedachten:
een nieuwgevonden bocht
gaat open van haar pad,
en minder vaak bezoekt
in minder bange nachten
het beeld haar van den man,
dien zij heeft liefgehad.
De heugenis verbleekt
van wat hij had geschonken,
van al waarmee hij eens
haar leven had getooid, maar dat hij, sterk en kloek,
haar aan zich hield geklonken
en koning was der ziel,
neen, - dat vergeet zij nooit.
Zoo, als na vreemd geweld
de vrijheid is herwonnen,
als van een nieuwen dag
de morgen open staat,
en als wat eens in vreugde,
in geestdrift is begonnen,
verloren in berouw
en jammer ondergaat,
dan wendt zich wel de blik
tot nieuwe vergezichten,
verlost van wat gehaat,
gevloekt was en gevreesd,
maar van den man, die eens
zijn heerschappij mocht stichten,
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wat is hij groot geweest.
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II.
Daar breekt een nieuwe voorjaarsdag
aan Hollands hemel uit.
Daar is verwachting in de lucht
en ongewoon geluid.
Daar is beroering in de stad,
gefluister in de straten....
En buiten ligt der weiden zee
in nevelen, - verlaten.
Daar is ontroering in het oog
en onrust in het hart.
Daar is de wreede zekerheid
van nieuwe scheidingssmart.
Daar hoort men in de straten al
't getrommel voor de troepen,
't getrappel van de paarden slaan:
de Keizer heeft geroepen.
De Keizer viert nog eens het feest
van zijn geweldigheid.
Hij brengt zijn legers op de been,
nu voor den laatsten strijd.
Hij wil nog eens de volheid van
zijn kracht en almacht toonen....
En ieder land, geduldig, zendt
de besten zijner zonen.
Voorop, met zijn versierden stok,
komt de tamboer-majoor.
En al de jongens van de school,
in zwermen, gaan ervoor.
En bij de brug, en op het plein
stroomen de menschen samen.
En overal staan in de stad
de meisjes aan de ramen.
De muzikanten doen hun best
en blazen dat het klinkt.
en stappen door de voorjaarszon,
die in het koper blinkt.
En rustig in den morgen stijgt
de stem der klarinetten,
maar hooger klimt en lustiger
't geschetter der trompetten.
Dan komt de kolonel te paard
en dan, met trotsch gebaar
gedragen, komt het vaandel
met den gouden adelaar
en met de rafels aan den rand
en met de kogelgaten, en dan, in langen, stillen drom,
dan komen de soldaten.
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Zij trekken zwijgend door de stad
en zwijgend gaan zij voort,
de welbekende huizen langs
tot aan de Zuiderpoort.
En achter hen wordt in de stad
gefluisterd en gemompeld....
Daaibuiten ligt der weiden zee
in nevelen gedompeld.
Zij trekken verder door de poort,
zij gaan over de brug, en langzaam keert men in de stad
weer tot zijn werk terug.
Men blijft nog talmen aan de deur,
men praat nog wat in groepen.
Dan gaan de moeders stil in huis. De Keizer heeft geroepen.
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III.
Gewapend in het wijde veld,
staan beide legers opgesteld,
de spitse bajonetten wit
en blinkend in het lang gelid,
de pluimen wuivende, - en terzij
de lansen van de ruiterij.
En op de heuvels de kanonnen,
die reeds hun donker spel begonnen, en nog wat verder staat bedaard
de Keizer, met zijn staf, te paard.
De Keizer, stil en klein en bleek,
met groene jas, met zwarte steek,
de Keizer op zijn witte ros,
de stevels hoog, de teugels los,
de Keizer, met zijn koud gelaat,
ziet in den dag, die opengaat,
zoover het oog kan reiken binnen
den horizon, den slag beginnen.
Hij ziet de glooiïngen beklommen
van telkens nieuwe legerdrommen,
hij ziet de wilde paarden mennen
en rechts en links de ruiters rennen
en op den rug der kurassieren
de lange paardestaarten zwieren
en eskadron op eskadron
uitzwermen naar den horizon.
Terzijde ziet bij in het veld
de Garde rustig opgesteld,
een zwijgende, onbewogen stoet,
met de geweren bij den voet.
De kansen van den oorlog en
de doodsgevaren wachten hen,
doch ongeschokt, onwrikbaar, trots
en rustig staan zij, als een rots.
En langzaam, langzaam trekt de dag
voorbij over den Volkenslag.
En nog een dag, en nog een dag.
En aan den laten avond zag
de Keizer, dat hem zijn verweer
begaf: daar was geen leger meer.
Daar was alleen het oproer, dat
zich stortte over de Duitsche stad.
Daar was verslagenheid en zucht
tot lijfsbehoud en wilde vlucht
en menigten van mensch en dier,
gedreven in de nachtrivier.
Daar haastten zich over de bruggen
de ruiters met gekromde ruggen,
daar was vernietiging en dood.
En ver, tegen het avondrood,
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dreigend als hooge zwarte horens,
stonden de nachtelijke torens
van Leipzig. En de derde dag
sloot langzaam op den Volkenslag.
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IV.
Daar wordt een nieuwe morgen licht
aan Hollands wijden hemel.
Daar is beroering in de stad
en ongewoon gewemel.
Daar staan de menschen, telkens weer,
bijeengeschaard in groepen:
daar heeft een stem in ieders hart,
een nieuwe stem, geroepen.
Een nieuwe stem, - doch welbekend
valt ze in aandachtige ooren:
daar is, voor wie die taal verstaat,
van alles in te hooren.
Ze wordt als een herinnering
aan eens bezochte landen, Ze is als het branden van de zee
op afgelegen stranden.
De blijde morgen zingt erin
en maakt de menschen wakker.
De gansche ruimte schemert er
van wouden, weide en akker.
Als in een klare waterplas
verzonken en gewiegeld,
ligt er de kalme ronding in
der avondlucht gespiegeld.
De zilte zeewind vaart erdoor,
de wolken, volbeladen,
ontginnen er de wijdheid in
van hunne schaduwpaden.
Het ritselen van 't koren en
het ruischen van de biezen,
het blinken van de vaarten, die
zich naar de kim verliezen,
't geklapper van de zeilen en
het schuimen, voor den steven,
van water, waar het vaartuig in
gedrukt wordt en gedreven
de gansche blonde rijkdom van
de lange zomerdroomen,
't wordt alles in die nieuwe stem,
dat jong geluid vernomen.
Wat is het, dat zoo blijden lust
in harten brengt en oogen,
waarvan thans ieder stil gemoed
bewoond is en bewogen,
dat nieuwe tijden binnenluidt
in 't overdonkerd heden?
't Is, in de taal van 't eigen land,
de Stem van het Verleden.
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V.
Wat roert het aan den kant,
wat rinkelt het in 't rond,
wat hamert het en klinkt
en dreunt het door den grond,
wat voert men balken op
van gaaf en geurig hout?
Daar wordt een wonderhuis,
daar wordt een schip gebouwd.
Het zaathout is gelegd,
de spanten steken op,
en voller wordt de vorm
bij elken hamerklop,
de steven krult omhoog,
gebeeldhouwd aan 't begin, en dan, voltrokken, glijdt
de romp het water in.
De masten, zwaar en vast,
de stengen, recht en rank,
gaan schuilen in de wolk
van bollend zeilenblank, dan gaat, de haven uit
en ver over de ree,
het schip de toekomst in, de toekomst op de zee.
Het rent de ruimten af,
het drinkt zich, wijd en zijd,
de ronde borsten vol
aan verte en eindloosheid,
het wentelt zich in schuim
en worstelt, hoog en trotsch,
de golven over en
het ziedend zeegeklots.
De watergoden en
de zeemeerminnen, - al
wat in het water huist, aanschouwen dat geval
aandachtig, - en een kring
van kleine Tritons, met
hunne armen in de lucht,
verzuimen hun trompet.
Al verder om den Zuid,
al verder om den Oost
voltrekt het schip den tocht
tot waar de morgen bloost
door palmen, hooggepluimd,
om bergen, rankbelijnd, tot waar van Java's droom
de vreemde weelde kwijnt.
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Dan mindert voor den boeg
het ruischend schuimgeluid.
De looder zwaait en buigt
en zingt de diepten uit.
Het anker valt en plonst
en hecht zich in het zand. En de oude wimpel vloeit
voor het Javaansche strand.
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VI.
En hooger wordt de morgen licht
aan Hollands wijden hemel,
en luider wordt en krachtiger
't alom gewekt gewemel
van leven, dat al verder wordt
verbreid en voortgesponnen:
daar is een schoone zekerheid,
een nieuwe dag, begonnen.
De wouden langs, de weiden, nog
in damp en dauw gelegen,
de blinkende ongereptheid langs
der volle waterwegen,
en langs de stille donkerten
der hooge schaduwlanen
ligt overal de morgenzon
gevat in morgentranen.
Een wolkenschaduw gaat op reis
en steekt de velden over.
De jonge wind, verwonderd nog,
beweegt zich in het loover.
Dan, - hoog over de huizen uit
en over de landouwen, valt langzaam van den torentrans
't Wilhelmus van Nassouwen.
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In troebel water
door Sara Bouterse.
Een Hollandsch Binnenhuisje.
XIII. (Slot).
De ellebogen puntig op de tafel, de handpalmen tegen de ooren gedrukt, zat Bert,
dien Zondagmiddag, te droomen boven zijn studieboek. Zijn hoofd dubde voorover,
maar een schokje bracht het weer hooger en hij opende wijd verschrikt de oogen,
lodderig klein in een onverduwbare neiging tot suffen, droomen en slapen. Het was
warm, een zonlooze, vochtige hitte, klam en zwaar; en een eigenaardig loodkleurig
licht lag over de stille boomkruinen, een licht dat, binnenshuis, tot nog doodscher
schijn vervaalde. Komaan, dacht Bert en streek een omgekrulde bladzij van zijn
boek weer glad, las een paar zinnetjes, blauw onderstreept, en prevelde ze na.
Maar dan, de sloomheid van zijn begrip gevoelend, gaf hij het boek een nijdige
schuif, en duwde zich, de handen op den rand gesteund, een eindje van de tafel
terug. Hij geeuwde.
't Was stille Zondagmiddag en rustig in huis. Alleen van den weg kwam
herhaaldelijk 't geschuifel van wandelaars, de dronken galming van een paar
boerenlummels, of heel ver en heel vaag, een lijzig deuntje van harmonica of fluit.
Bert wipte langzaam z'n stoel, het hoofd leunend op den hoogen boordrand, de
oogen zonder aandacht tegen de witte zoldering starend. Verdomd, wat ging dat
werken beroerd, nog geen bladzij was ie opgeschoten. Als dat zoo door moest gaan,
den laatsten vacantietijd. Je zou tusschenbeide je eigen kop kunnen rammelen, om
er wat meer fut in te krijgen. Maar je had ook zooveel dat je door je hersens maalde.
Ja, of je moest doen als Leendert, die zich hier eenvoudig en pension gevoelde.
Was er herrie, best ga je gang, dan poets ik hem zoolang. En je mocht soms giftig
op die egoiste lauwheid worden, 't bleef de vraag of hij au fond geen gelijk had. Wie
verplichtte je je eigen leven door den moedwil van anderen te laten bederven. Waren
ze je er dankbaar voor? Wat had het hem gegeven, dat hij telkens getracht had een
moment van vertrouwelijkheid te vinden, dat hij, Woensdagavond, Mama om een
open antwoord had gevraagd? Wat gaf het je? Dat je nog bemoeizucht werd
verweten, als 't later tusschen de oudelui weer goed was. 't Eenige resultaat!
De voorste pooten van zijn stoel krakten, toen ze weer grond raakten en Berts
vingers grepen loom een eigaret uit het doosje. Maar als hij de lucifers niet gauw
genoeg kon vinden, wierp hij 't gelig rolletje weer op de tafel terug, begon uit pure
verveling een deuntje te fluiten, rekte zich en stond op. Hoe laat? De wekker op den
schoorsteen gaf het gauw vier uur. Had ie dan waarachtig twee volle uren verbeuzeld
en verdaan! Een gezellige Zondag! Je deed misschien nog 't wijste met op je bed
neer te ploffen en te gaan maffen. Maar toen hij, in een half besluit al, naar zijn
ledikant keek en 't gladde wit van de sprei zag, de bolling van de kussens daaronder,
kreeg hij een plotselingen weerzin tegen die verweekende luiheid. Hij trad toen naar
het venster en keek eens op in de lucht. Het zware grijs werd hier en daar donkerder
van een grauwe wolkenkoppeling en onder dien bedekten hemel leek de aarde zoo
vreemd roerloos, zoo dreigend stil. Tot donkere, dichte gevaarten werden de
onbeweeglijke boomkruinen; geen blad maakte zich los in spelend wiegelen, geen
tak deinde of had een eigen leven rond den geweldigen stam. Heel traag dreef een
groote kraai zijn zwarte vlucht door dat grauwe, heete licht en gaf in de stilte een
schrillen, krassenden kreet.
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Bert stak zijn hoofd onder het raam door, luisterde of soms in den tuin ook de
weerklank van stemmen, menschen in de huiskamer verried. Maar hij ving niet het
minste geluid, er leek wel niemand binnen te zijn.
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Hij luisterde scherper, straks was het toch alsof hij 't grint hoorde kraken en ook
duidelijk had hij nu en dan stappen in de gang gehoord. Er waren een paar dus
gebleven! Maar wie? Papa natuurlijk niet; die had, en dat was wel voor 't eerst, maar
heelemaal geen plan voor zijn middag opgegeven. Als hij 't zich wèl bedacht, dan
was toch vroeger de Zondag aan visites maken of ontvangen gewijd geworden. En
wonderlijk genoeg, ja, God, hoe gek was dat, Mama had niets gezegd, toen hij, om
half twee al, kalmpjes de deur uitstapte. Ze had ook niet met bordjes, messen of
vorken gerammeld, geen sleutelmandje tegen den grond gegooid, maar heel devoot
was ze met Jaap en Alette gaan wandelen. Bert lachte even, toen hem het gezicht
van zijn broertje te binnen schoot, zoo verbeten woedend en wanhopig had het
onder de matrozenmuts uitgegluurd of hij toch nog niet, op 't allerlaatst, een uitvlucht
kon verzinnen. Hij wrikte en wrong zich in zijn mooiste pakje, drensde dat het hem
trok over de schouders, dat zijn mouwen knelden en zijn handen leken belust om
't zich zoo ineens aan fladders van het lijf te rukken. Maar Mama was onverbiddelijk
gebleven, hij moest en zou voortaan Zondags netjes mee wandelen, dat
straatjongensachtige zwalken langs de wegen moest maar eens uit zijn. En allen
op 't mooist opgetuigd, waren ze uitgetrokken in de feestelijke zon die toèn nog
scheen. Mama, wel is waar, zenuwachtig opgewonden, met het drukke van stem
en gebaar dat zij altijd had, wanneer een nieuwe gril haar beheerschte - gril die altijd
naar een doel ging en meestal voorbij - maar toch Zondagsch-mooi in haar
zomersche kleeren. Aan de hand Aletje, die blij trippelde en een eindje achter hen
aan, telkens geroepen, maar ook telkens weer nablijvend, sjouwde Japie mee. Hij
en Marianne hadden samen even pret gehad om dien vreugdevollen uittocht.
Plotseling werd zijn gezicht bedenkelijk. Jongens, dacht ie, de lucht taxeerend,
dat kon wel eens een misse boel worden. Er broeide een onweertje of op zijn
allerminst een regenbui die raak zou zijn. Thuis kwamen ze 't eerste uur nog niet,
want Mama's plan was, op dringend verzoek van Aletje, naar het Paviljoen te gaan
en dat nam toch zekei een uur heen en terug. Hij zou Japie daar wel eens rond
willen zien loopen in dien speeltuin, waar hij, om zijn Zondagsche kleeren, natuurlijk
niet spelen mocht. Nu ja, het jong verdiende wel wat en alles was zeker beter dan
papa's laatste voornemen van een kostschool-dressuur. Dat was wel het meest
twijfelachtige behoud voor dien kleinen galgenbrok. Maar och, de belachelijk strenge
bewaking van Mama was immers toch maar tijdelijk, was, wel-beschouwd, niet
anders dan een vlieg afvangen tegenover papa. 't Hevig vuurtje zou wel gauw weer
dooven tot de gewone asch. Hij betrapte zich op het schamper lachje dat achter in
zijn keel een kuchje gaf en hij vond zich-zelf een moment hard en liefdeloos daarom.
Het viel hem in hoe kil hem, den avond van zijn komst, Leenderts spot aandeed en
hoe zwaar, schier verantwoordelijk, hij Japie's verhaal over den twist had aangehoord.
Maar tenslotte, je werd zoo, iedere dag brak iets af van 't oude, hartelijke, dat je, uit
traditie misschien, nu eenmaal zoo graag warm en goed wou blijven voelen. Hij
herinnerde 't zich: een treurig medelijden had hem toen verzacht, het zelfde,
begrijpende medelijden, dat hem, wanneer hij weer in zijn studieleven terugkwam,
het ouderlijk huis in weemoed deed gedenken. In weemoed, ja, maar nooit in
bitterheid. En nu, dezen zomer, kon hij zich Marianne's oproerig hart zoo goed
begrijpen, waren er zelfs oogenblikken dat hij een zelfden hatenden opstand met
geweld neerdrukken moest. Had hij het misschien vroeger minder scherp gevoeld,
omdat hij in de paar jaren van zijn studie maar één keer een heele vacantie thuis
was geweest, en dat nog wel de eerste en de kortste? Daarna was er voortdurend
wat in den weg gekomen, een paar keeren zijn diensttijd en het examen. Zoo als
nu, zoo duidelijk en
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niet meer weg te praten, had hij de misère toen niet gevoeld, en ook nooit had hij
zoo scherp over het gemis aan ernst en liefde gericht. Hij kon 't zich denken, dat
een dagelijksch mee aanhooren en zien van dit onharmonisch leven, ieder gevoel
van kinderlijke eerbied noodzakelijk dooden moest. Marianne had. gelijk, een dergelijk
bestaan was moordend op den duur. Marianne, dacht hij en hij kreeg een vluchtig
verlangen met haar te praten, hoe eentonig en duf het onderwerp ook was, toch
weer met Marianne over het onhoudbare van het tegenwoordig leven te spreken.
Maar hij bedacht zich, dat ze uitgegaan was en hij begreep wel waar naar toe, al
had ze hem dat niet in ronde woorden verteld. Na Woensdag was ze zoo stil, zoo
berustend, alsof ze alles maar langs zich heen liet gaan. Hij had al wel eerder iets
vermoed: haar drukke omgang met Louise, en over Hemert's vroeger aanzoek had
hij indertijd gehoord. Maar ook dat Marianne het toen ver van zich wierp en bijna
beleedigd keek bij de minste toespeling. Ja, hij herinnerde zich, toen hij verleden
zomer een paar dagen thuis kwam, toen werd er gefluisterd over Marianne en een
ander. Hoe de vent precies heette, kon hij zich niet meer bedenken, maar heel
duidelijk zag hij haar nog, zooals ze toen 's avonds van een partijtje terugkeerde,
aandoenlijk zacht van ontroerend geluk.
En nu met Hemert; je wist niet of je er blij om moest zijn of niet. 't Was een goeie,
degelijke kerel en voor Marianne's hevige natuur was misschien zijn ernst een veilige
haven. Maar toch.... Marianne's gezicht, haar oogen die zoo wijd konden staren,
zoo dof en droomerig blikten, zelfs in de allerlaatste dagen, het gaf een weemoed
die je beroerd maakte. Het was toch, hoe het dan ook loopen zou en hoeveel goeds
en blijvends er in de toekomst uit mocht groeien, nu, in het volste van haar jeugd,
een droeve mislukking. Want nee, hij kon 't niet gelooven dat zoo het geluk er uit
zou zien. En hij dacht, in een verzwarende treurigheid om haar, met wie hij zich
altijd het innigst verwant had geweten, aan haar bleek gezicht, haar stroeven mond,
toen ze, op een vragende toespeling van hem, het antwoord gaf, dat immers de
naakte, kille waarheid verried: ‘Zou 't je verwonderen. Alles beter dan hier blijven’.
Dat had hem het eerste oogenblik om 't ongevoelige gehinderd, maar later had ze
met ontwapenende zachtheid iets over Frederik gezegd, en enkele dingen verteld,
die wat licht over hem brachten. Maar 't had op hem den indruk gemaakt alsof ze,
onder dat vertellen, in zich zelf naar volkomen geloof zocht, alsof ze zoo prijzend
over hem sprak om een angst, een bangheid in zich zelve te dooven. En hij had er
weinig op geantwoord, hij kon het haar niet aanraden, en ook had hij niet verder
naar de eigenlijke verloving gevraagd. Die dan toch wel een feit scheen te worden!
Hij kon 't zich maar niet denken hoe ze zich in deze nieuwe verhouding schikken
zou; haai dacht hij zich als een hevig gelukkige of een fel rampzalige, maar
Marianne's leven te zien als een wijs aanvaarden, waarin 't goede van 't kwade werd
geschift, en 't goede behouden, dat was hem, tot nu toe, een onmogelijkheid.
Misschien dat ook nog! Maar nee, bij al haar heftigheid was ze van een koppige
doorzetting; wanneer ze eenmaal haar woord had gegeven en den nieuwen
levensvorm in handen had genomen, dan zou ze dien ook niet meer glippen laten.
Geen praten hielp daar tegen. Hij had haar ook weer zoo volkomen herkend in de
verkilde houding tegenover papa. Nu die argwaan zich in haar hoofd had geworteld,
nu ze zag, bleef ook niets meer van de oude aanhaligheid, waartoe ze hem vroeger,
en een beetje partijdig misschien, had uitverkoren.
Het laatste jaar had haar zoo veranderd, zoo getemd zou je bijna zeggen. Want
wanneer deze verloving tot stand kwam, dan was het een bukken voor het lot, een
bangheid, een vlucht. Maar God, dat was.....
Het werd een oogenblik verward in zijn hoofd, van gedachten, die daar hamerden
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van plannen die woelden. Dat het toch zoo niet mocht, dat hij misschien.... Maar
hij, wat kon hij doen, wat kon je ooit zijn voor het leven van een ander? Wat was hij
voor zijn ouders, wat, diep innerlijk, waar 't geluk zijn harteklop heeft, voor Marianne?
Hij kon immers niets dan toezien? En een groote moedeloosheid zonk zwaar in zijn
borst.
Hij keek uit zijn triestig peinzen op, toen hij de korte slagen van het nijdig tikkend
klokje hoorde. Ja kom, vooruit hij moest eens wat gaan uitvoeren, dat tobben en
piekeren leidde toch tot niets. Maar toen hij, bij de tafel al, de hand naar zijn boek
strekte en de kleine, kriebelige lettertjes zag, en de droge wijsheid al in zijn hoofd
voelde suffen, klapte hij het weer dicht en bleef een oogenblik weifelig en doelloos
rondkijken. Hij zag den Zondag, die nog volgde, den avond zoo leeg en onbestemd,
dat hij er wrevelig van werd. Toen hij moest liever naar beneden gaan, misschien
trof je daar iemand met wie je eens een woord praten kon. Leen had hij niet uit zien
gaan, ofschoon.... Hij twijfelde nog, wist eigenlijk niet goed wat ie beneden zou gaan
uitvoeren, maar hij was al op het portaal, toen hij zich dat bedacht. Ook daar de
zelfde stilte, het begon er waarachtig naar te lijken, dat er geen sterveling in 't heele
huis te vinden was. Hm, heel gezellig! Zijn eigen bewegingen hoorde hij hinderlijk,
het glijden van zijn hand langs de leuning en den laatsten stap, die een tik op 't
marmer van de benedengang gaf.
Juist toen hij oversteken wou naar de gesloten huiskamerdeur, zag hij in een
toevallig en vluchtig langszwervenden blik, het donker van een onbeweeglijke figuur
in 't schrale keukenlicht. Hij stond stil, vreemd bevangen en geboeid. Bij de blank
geschuurde tafel, de voeten op de stoelsporten, waardoor haar breede schoot
verdiepte, zat Jans en leunde het lichaam achterover. De eene arm om den stoelknop
gehaakt, hing slap neer, de hand zwaar en rood van het toegevloeide bloed. Haar
hoofd was naar den rug gezonken en uit het zwarte japonboordje, om de warmte
losgehaakt, welfde het zachte blank van den zwellend vollen hals. Berts adem ging
vertraagd, terwijl hij de klopping van zijn hart begon te voelen. Sliep ze? Zoo roerloos
zat ze daar! Hij wou weggaan, maar zijn voeten leken geklemd; vaag en zonder dat
het voorwerpen in zijn aandacht werden, zag hij tegen den muur de blinking van
koper, het kleurige van 't gebloemde aardewerk. Op den vloer van zwarte en witte
tegels lag, haar van den voet geglipt, een glanzend pantofleltje gekanteld.
Heel voorzichtig keerde Bert zich om en zorgvuldig den looper voor zijn bewaakte
stappen zoekend, ging hij nu door naar de huiskamer. Toen hoorde hij duidelijk een
zucht, diep als van een ontwakende, ze had dus blijkbaar geslapen, en ook een
zacht geritsel vernam hij nu. Hij wou omkijken of hij zich niet vergiste, maar toen hij
den stoel hoorde kraken, 't gescharrel van voeten, die zich neerlieten, stiet hij driftig
en gauw de deur open en ging de huiskamer binnen.
Niemand was daar: zij moest het dus straks geweest zijn, waarvan hij het leven
hoorde in huis en ja, nu viel 't hem ook ineens weer in, ze had van morgen haar
kerkbeurt gehad. Hij werd nijdig op zich zelf om de zenuwachtige onrust, waarin
zijn handen trilden en liep, zonder goed te weten waarom, naar het verste hoekje
van de warande door.
Maar het was daar hinderlijk zwoel en een koperkleurige straal, waarin de wolken
spleten, sloeg een valschen lichtschamp hel naar binnen. Bert talmde er nog even,
keek naar den vreemden gloed, die heel in de verte als een brand de landen ontstak,
en dan, door eigen ongedurigheid gedreven, ging hij in de kamer terug en zocht er
een stoel. Hij haalde zijn horloge uit, tuurde op de wijzerplaat, liet 't weer in zijn
vestjeszak glijden en merkte toen dat hij het uur van den tijd niet in zich opgenomen
had. Door het onbewuste trommelen van zijn vingers op het
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pluchen kleed, besefte hij plots dat hij zijn stoel dicht bij de tafel had geschoven en
voelde zich dwaas verloren in de leege stilte.
Toen hij even zoo gezeten had, drong het langzaam gebeier van kerkklokken tot
hem door en 't verre geklaag van een koe, die in de drukking van de onzuivere
atmosfeer, haar onrust uitloeide.
Werd daar zachtjes geklopt? zijn vingers bleven stil op het roode kleed en zijn
oogen bewogen in een schichtigen blik. De klop op 't hout herhaalde zich luider, en
nog voor hij ja had willen roepen, werd de deur al geopend. Hij hief zich wat op van
zijn stoel, zakte ook dadelijk weer terug en bracht het scherm van zijn uitgespreide
hand voor zijn gezicht.
‘Ik zou even thee zetten, heeft Mevrouw gezegd’, zei de meid, terwijl ze den
deurknop omdraaide, en achter hem langs op de theetafel toetrad. Hij wou zeggen,
dat 't voor hem niet noodig was, hij werd nijdig dat ze binnenkwam, maar de stem
bleef hem in de keel en hij bromde wat onbegrijpelijks.
‘Wat blieft u’, zei ze en hij hoorde aan den klank van die vraag dat ze lachte.
‘Ik zeg niks’, bromde hij barsch.
‘O, dat's ook al niet veel’, kwam ze brutaal. Dan pakte ze het keteltje op, schudde
't even om te voelen of 't leeg was. ‘'k Heb achter wel warm water’, mompelde ze
en haar rokkenzwaai raakte de pooten van zijn stoel, toen ze dicht aan hem
voorbijschoof. In de gang begon ze te neuriën en zijn gespannen luisteren betrapte
haar op het holletje, waarin ze naar de keuken liep. Wat zou ie doen? Weggaan,
weer naar boven, maar die brutale heks mocht nog denken, dat ie bang voor haar
was. Welnee, kom, hij bleef, 't was toch heel gewoon hè, dat de meid een kopje
thee voor je zette, wanneer Mevrouw dat zoo bevolen had. Hij rechtte zijn schouders,
trok z'n boord iets hooger tegen den hals op en zag in den spiegel, recht tegenover
hem, dat enkele haartjes steil boven zijn scheiding uit piekten. Hij plette ze weer en
had nog juist den tijd zijn arm neer te buigen toen ze, langzaam nu om 't keteltje
water, dat haar hand droeg, in de kamer terugkwam.
Hij zag heur donker haar, een stukje blank van de ronde wang in 't kaatsend
spiegelglas, dan was ze voorbij.
‘Voor u alleen thee’, vroeg ze.
‘Ja, dat's goed’, 't klonk nog wat laag, wat norsch. Verdomd, die meid lachte, hij
voelde 't in zijn rug, dat arrogante schepsel wou hem in 't ootje nemen, maar als ie
haar toch betrapte.... En plotseling, in een slim overleg, dook hij 't hoofd iets terug,
en wanneer hij nu zoo zijn hals wat rekte, dan kon hij net.... Ah, daar was ze.... Hij
zag juist, en 't leek in de spiegeling een beetje vervreemd toch, haar profiel dat zich
boog, en flap, hoorde hij de gaspit vlam geven. Nu tuitte ze de lippen en blies den
lucifer uit, van haar hoofd zag hij zoo niets dan de dikke haarknot, waar langs de
kammetjes aan weerskanten een glimmend boogje trokken. Nu ging 't hoofd
heelemaal weg, bukte ze zich zeker. Zijn oogen wachtten, hij zocht haar weer te
vinden, schrok en bleef in dien schrik star kijken, toen plotseling, en nu haar volle
gelaat, dat ze, hij voelde het, moedwillig hem toewendde, zich hief in de spiegelende
leegte van het glas. Zoo staarden ze een tijdlang elkander aan, en langzaam weken
haar roode lippen en de kleine, spitse tanden zag hij bloot komen in den lach die
haar vurig uit de oogen tintelde. Zijn slapen bewogen in een zichtbare klopping en
zijn mond voelde hij stram vertrekken in een moeilijk lachje, dat hij niet wilde. Toen
liet ie zijn blik van die dwingende kijkers af, en terwijl hij zijn houding herzocht,
hoorde hij haar ademen en even later scherp kuchen.
Wat deed ze nu nog? In de klemmende stilte suisde 't geraas van 't kokend water.
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‘'t Is anders warm hè?’ zei ze plotseling en 't verraste hem zoo alsof daar geen
mensch, die spreken kon, in de kamer was geweest, hij merkte aan haar volgend
gezegde, dat
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hij geen antwoord had gegeven, ‘U hebt het ook stilletjes vandaag’. Hij mompelde
een toestemming, en daarna duurde het zwijgen weer, waarin hij niet wist wat ze
daar nog uitvoerde, en ook niet kijken durfde, maar toch, schoon onwillig op een
nieuw gebeuren wachtte.
Eindelijk, en 't klonk verveeld, zei ze: ‘Nou kom, ik ga maar weer eens’ en als
daar van hem niets op volgde: ‘U ken u zelf zeker wel een koppie inschenke. 't Mot
nog effies trekke’. ‘Goed,’ wou hij zeggen maar zijn lippen verklankten het niet, en
toen ze langs zijn stoel ging, boog hij wat achterover en hief verlangend, de armen
omhoog. Dadelijk stond ze stil, verrast en wachtend, en toen hij dat merkte, aarzelden
zijn handen, knepen tot vuisten en in een gemaakt geeuwen, rekte zich loom.
‘Verrek’, prevelde ze verbeten. De patsende slag, waarin de keukendeur toeviel,
herhaalde de verwensching.
Bert fronste de blonde wenkbrauwen, een drift pakte hem en een schaamte
tegelijkertijd. Dat moest uit zijn, dat lawaai, dat moest uitzijn. Was die meid gek, wat
bezielde dat onhebbelijke schepsel; 't leek wel alsof ze hier in huis waarachtig alles
maar durfde....
Maar toen die opwinding zakte en hem naliet, leeg en triest, begon een weëe
vernedering te dreinen, en een wantrouwen in zich zelve. Bleef je dan altijd even
ver, bracht je strijdende wil je in schijn alleen vooruit. Was tenslotte de overwinning
niet afhankelijk van het botte toeval? Dan had hij nog al recht gehad tot den vromen
afkeer, die hem toen bij 't onverwachte terugzien van die wilde feeks vervulde, een
afkeer die au fond een laffe bangheid was geweest. Bah, wat een beroerd stukje
mensch was je toch, je moest noodig over anderen willen richten. Hij haalde de
schouders op in een bitter-spottend lachje om zich zelve. Hoe ver was hij in
gedachten verheven geweest boven de jongensachtige verliefdheid - of nee, dat
woord was te mooi, want hij had haar geen moment lief gevonden - waartoe ze,
jaren geleden, hem bracht. Hij wist wel, 't kleine avontuurtje zou aan een kletstafel
de moeite van het vertellen niet waard zijn, dat had ie in de ervaring van zijn
studententijd wel begrepen. Maar onder het uiterlijk gewoon vinden van dergelijke
zijsprongetjes, bleef innerlijk altijd een heimelijke afkeer ze schuwen, en dat was
juist wat hem zijn eigen zwakheid zoo straks, zoo ondragelijk geniepig deed vinden,
en hevig antipathiek. De kerels, die hij om hun grove platheden in stilte hooghartig
critiseerde, hadden dan toch in elk geval een eerlijke oprechtheid op hem voor: hij
veroordeelde de daad, terwijl hij haar beging en dat was juist het misselijke er van.
Maar ondertusschen, hij zat met het gevalletje, die meid bleef maar lonken en lokken,
en hij.... nou ja, dat had hij daar straks weer bewezen, hoe sterk hij stond. M'n God,
hoe was het dan toch mogelijk, een meid met wie je verstandig geen tien woorden
zou kunnen praten, zonder je liederlijk te vervelen. En telkens toch, de laatste weken,
trok hem die uitbundige vroolijkheid, die zorgelooze levenslust, 't eenige dan ook
vrijwel, dat hier in huis een beetje frischheid bracht. Verwonderen moest het je
eigenlijk niet, dat de narrigheid je dien kant dan Wel eens opdreef. Nou ja, dat was
laf excuus zoeken, de hoofdzaak.... Maar goed en wel, bleef 't in elk geval niet stom
hier maar onbenullig je dagen in nutteloosheid zoek te brengen. Wat deed ie hier,
wie had er wat aan hem. Ja, waarachtig, het beste zou nog zijn zoo gauw mogelijk
je koffer te pakken, wie weet, waar ie hier met een dollen kop nog eens toekwam.
Hij kon als reden van z'n verkort verblijf het examen noemen. Hij bleef over deze
laatste mogelijkheid door soezen, weifelen of 't geen ver-gedreven egoïsme was,
toen, door de warande, Marianne binnenkwam. Ze groette en de witte bloemen uit
haar hand op tafel leggend, viel ze dadelijk neer op een stoel. ‘O, wat is het broeiend’,
klaagde ze. Onder
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den breeden hoedrand was haar gezicht wat moe, maar stil en rustig en toen ze de
vragende beschouwing van zijn blik gevoelde, begreep ze die dadelijk met een
lachje. ‘Je hebt me nog niet eens gefeliciteerd’, zei ze.
‘Is het dus toch zoo?’ zijn verwonderde uitroep berouwde hem onmiddellijk.
‘Ja, waarom niet?’ haar toon had iets geprikkelds, ‘ik geloof dat het minder zijn
kon’.
‘Natuurlijk’, haastte hij zich, ‘natuurlijk. Nou Marian, van harte dan hoor!’ Hij sprong
op, hun handen raakten elkaar, hij gaf haar vingers een fermen druk, en dan, alsof
hij 't zoo nog niet warm genoeg voelde, bukte hij zich en kuste haar wang, onhandig
en diep hartelijk.
Marianne dankte hem, verbleekend in den zwaren weemoed, die nableef in haar
hart, als een oude pijn. Hij zag de bedwongen ontroering waarin ze de onderlip
tusschen de tanden beet, en wrang gevoelde hij de leegte, waarin zijn gelukwensch
zich verloor. Hij wou iets zeggen, het oogenblik dat zich in ongezocht toeval opdrong,
vasthouden; gold het niet haar heele leven! Maar in de aarzelende wankeling die
hem nog weerhield, verstrakte zich Marianne's gezicht. Zij weerde met een enkel
gebaar en een beheerscht lachje het gesprek af, waartoe al zijn lippen zich openden.
En alsof ze toch nog bang was voor wat hij zeggen wilde, stond ze op en zei: ‘Kom,
ik ga mijn bloemen in 't water zetten. Tot zoo’.
Daar viel hem plotseling zijn vaag voornemen te binnen.
‘Marian, luister eens even. Het is nog geheim, nietwaar. Wordt er van 't officieele
gedeelte veel drukte gemaakt?’
‘Absoluut niets; ik wil geen enkele feestelijkheid er bij hebben. Maar deze week
wordt het publiek’.
Bert bleef alleen: zoo, dus dat zou geen bezwaar worden, hij was al bang, dat
receptiedrukte hem hier houden zou.... Maar wat moest ie opgeven als geldige
reden? Dat hij niet werken kon, ze zouden het niet gelooven en zich gegriefd voelen.
Goed, dan maar gegriefd! Waarom kon hij toch nooit precies doen wat ie wilde,
honderd voor en tegens hielden hem altijd terug. Vroeg Leendert er naar of hij
griefde, en Marianne? Waarom moest dan juist hij.... en hij hàd toch reden,
waarachtig, hij had reden genoeg....
Maar juist nu in deze nieuwe troebelen; wanneer het weer, als Woensdagavond,
met Mama tot een scène kwam.... Hij kon het besluit niet vinden.
Tegen de ruiten tikkelde de eerste val van groote regendroppels, hij zag ze breken
en langzaam uitlengen tot een glimmende streep en hij volgde dit eentonig spatten
en verglijden in een onwillekeurige aandacht....
Maar dit weet ik dan toch al zeker, dacht ie en dit vaste plan voor de toekomst
stelde dat van heden uit in een drenzende besluiteloosheid: Ze mogen dan vinden
wat ze willen, maar mij zien ze geen vacantie meer thuis.

XIV.
Toen Hoogland, dien Zondagavond, bij de Berdens op de stoep stond, en den
belknop in zijn handen nam, aarzelde hij nog. Hij wist niet of hij goed had gezien,
dat op Berdens' kamer het raam niet als gewoonlijk gesloten was, en een
onaangenaam vermoeden hield zijn vingers stil om den koperen knop gebogen.
Wanneer Berdens beneden was, dan.... Maar, eigenlijk, wat dan nòg, had hij niet
zelf voortdurend op komen aangedrongen. Maar, en zijn geheven arm zonk wat
lager, wanneer hij er zijn zou dan verviel het eigenlijke doel van zijn komst; hij kon
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dan toch moeilijk Martha's onbeschoftheid gaan excuseeren, maar drommels, wie
weet, was juist daarom.... Die plotselinge inval gaf hem een schrik, waarin hij heel
voorzichtig weer de stoep afstapte en een eindje de leege straat terugliep, dicht
langs
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de huizen, vanwaar telkens een neer-ketsende regendroppel zijn hoed betikte. Hè,
wat beroerd was dat nou, hoe moest ie daarmee aan? Och, hij had het ook wel
voorspeld, zulke buitenissigheden brachten je noodzakelijk in allerlei moeilijke
verwikkelingen. Waarom nou in vredesnaam den Zondag, den eenigen avond,
waarop hij nooit kennissen bezocht. Grooter stommiteit had ie toch ook wel niet uit
kunnen halen! Nu ja, hij wist het, juist om Martha's ongehoorde beleediging te wreken
en zich meester over al zijn handelingen te toonen, had ie den Zondagavond voor
zijn bezoek gekozen. Maar ook dadelijk had hem dat berouwd. Zoo straks, toen hij
aanstalten tot weggaan maakte, was Bert's verwondering maar al te duidelijk geweest
en heel goed had hij de scherpe verontwaardiging in zijn stem gehoord. Best, 't bleef
een stommiteit, een verregaande ongehoordheid zelfs, maar hij zat nou eenmaal
in het schuitje.
Hoogland stond stil, haalde z'n zakdoek uit en veegde zich het killig regenvocht
van de wangen. Wat moest ie nou, drommels wat moest ie nou; hij kon toch
bezwaarlijk langer in de modder en nattigheid blijven rondloopen, als een huzaar
die op zijn meid wacht. In de verte hoorde hij vlugge schreden naderen en ook
begon zijn treuzelig gedraai langs de enkele huizen hem te verontrusten. Hij
probeerde in een snellen zwenk van zijn blik, die de zwaar-grijze wolkenlucht leek
te zoeken, of hij achter de ramen ook soms het geloer van nieuwsgierige blikken
kon ontdekken. Maar door zijn beslagen lorgnet-glazen kon hij niet duidelijk
onderscheiden. Zou hij even zijn kantoor binnengaan, en dan van daar, ineens....
Hij keerde zich om, keek naar den overkant, waarde bekende ramen, de dekkende
gordijnen hem sterk lokten. Maar hoe laat zou 't al wel zijn, hij was toch al niet vroeg.
Nee, 't werd waarachtig te gek, wat bezielde hem ineens. Hij kwam er toch zoo
dikwijls en hoe zou Berdens nu met mogelijkheid achter het onaangename nieuws
gekomen zijn; zij zelf zou 't waarlijk niet vertellen. Langzaam, maar zijn houding al
meer zeker nu, wandelde hij terug, wipte om een eind aan dat wikken en wegen te
maken, jeugdig vlug de blauwe stoepsteenen op en gaf aan den knop een licht, kort
rukje dat de bel zacht-klingelend aan deed slaan. Maar in den twijfel, die toch nog
zijn borst bezwaarde en hem 't komen van het dienstmeisje als een gebeurtenis
deed wachten en vreezen, keerde hij het huis den rug toe en knipte nerveus de
vingers. Als ze soms zijn teruggaan hadden gezien, bezon hij zich de nieuwe
mogelijkheid, dan zou hij maar zeggen, dat hij zich verbeeldde wat vergeten te
hebben....
Het duurde even voor hij werd ingelaten, en toen hij den ruk hoorde waarin de
wat klemmende deur naar binnen werd getrokken, slikte hij voor hij vroeg aan 't
meisje, dat al week voor zijn binnentreden: ‘Mijnheer en Mevrouw thuis?’
‘Zeker Mijnheer’, zei ze en hij borg regenjas en hoed aan den kapstok, streek zijn
haren glad, terwijl ze de matglazen vestibule, deur al voor hem openhield. Nog gauw
frommelden zijn vingers aan het dasje, waar de speld wat hoog uit opgekropen was.
Vluchtig trof hem weer het statig-kalme van de hooge witte gang, het glanzend
marmer, matblauw belooperd en ook den eigenaardigen geur, die hij steeds weer
als iets aparts en aangenaams in dit oude huis herkende.
‘Gaat u binnen’, zei het meisje en even verbeeldde hij zich dat ze bijzonder
aandachtig zijn achterhoofd beschouwde, toen hij ging langs haar gestrekten arm,
die hem de deur opende. Ze volgde niet om hem een stoel te geven en toch zag hij
niemand in de kamer, waar al, schoon buiten nog het bleeke daglicht restte, op den
schoonsteenhoek een schemerlampje brandde. Lichtelijk geïrriteerd bleef hij midden
in de kamer wat aarzelend staan, toen de deur heel zacht weer gesloten werd. Wat
beteekende dat, was Berdens misschien verergerd, maar dan behoorden ze toch....
Hij nam juist het lorgnet van zijn neus om de hinderlijk bewaasde
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glazen schoon te wisschen, toen een geritsel van bewegen uit de aangrenzende
kamer hem bereikte. Zijn onbedekte oogen, zeer bijziende zoo, zochten vlug in die
schemerige ruimte en hij neep de neusplooi weer gauw in 't gouden montuurtje,
toen traag, uit den achtergrond van onbestemde vormen en tinten, Mevrouw Berdens
op hem toetrad. ‘Wat ben je laat’, zei ze en gelijk met een prettige verwondering
over die eerste gemeenzaamheid, waarin ze het kleine woordje ‘je’ uitsprak, hoorde
hij een ontstemming in dat korte begroetingszinnetje. Een beetje hautain, een beetje
grillig was het luie gebaar, waarin ze hem achteloos de blanke hand liet nemen.
Aha, dacht ie en spitste de lippen in een ijdelen triomf. Madame is een beetje
gepikeerd, en hoffelijk liet hij even de fijne, koele vingers op de zijnen rusten.
Wat ongeduldig had ze de begroeting verbroken, door hem met een lichten wenk
tot plaatsnemen te verzoeken en zijn verontschuldigingen liet ze onbeantwoord. Hij
zag haar iets aan de schemerlamp verdraaien, schoon die volmaakt goed brandde,
en dan, een eindje van hem af en voordeelig door den goud-gelen gloed belicht,
zette ze zich in 't lage fauteuiltje, en wipte, met een moedwillig schopje, de langharige
vacht aan haar voeten wat op.
Hoogland, haar gereserveerde houding scherp begrijpend, en de kleine,
nonchalante gebaartjes genietend, informeerde naar Berdens.
‘Dat is nog 't zelfde’, zei ze lusteloos, ‘de dokter vindt dat hij heel best beneden
komen kan. Maar hij is nu eenmaal wat zonderling....’
‘Het open raam fopte me. Ik had al hoop hem beneden te treffen’.
‘Nee, maar we hebben vanavond op z'n kamer het vuurtje aangelegd voor de
vocht. En nu was 't wat benauwd’. Door een schampere vertrekking van haar mond,
en een bijna minachtend lachje in de oogen, begreep hij 't weinig doordachte van
zijn ongemeend beleefdheid-zinnetje. Hij kon die fout zonder grove duidelijkheid
niet herstellen, en snel boog hij 't hoofd naar een vaas rozen op het mahonie tafeltje
tusschen hen. ‘De bloemen in uw kamers zijn me altijd weer een verrukking’.
‘Och kom’, zei ze en het geestig klankje in haar stem, accentueerde de banaliteit
van zijn complimentje. ‘U drinkt nog wel een kopje thee met me, nietwaar?’
‘Heel graag, ofschoon ik erken het eigenlijk niet verdiend te hebben’.
Ze lachte, en zooals ze nu uit den lagen stoel opveerde in een der oude, bekorende
bewegingen en hem boven den lagen, ronden schouder het profiel toonde, door
een zijde-achtige rood-blonde haargolf mooi belijnd, zag hij geheel dat eigenaardig
boeiende van haar verschijning weer, dat zoo straks, in haar indolente traagheid,
wat voor hem verloren ging. En hij begon het pikant aangename van den avond nu
pas goed te voelen, het doorstroomde hem welbehagelijk en wat gemakkelijker
deed hij zijn rug tegen de weeke leuning steunen. Den zwaren, dringenden geur
der rozen snoof hij gretig in en neeg het hoofd wat achterover. Hoe had hij daar
straks zoo lang in regen en modder kunnen tobben, eer hij binnenging, hij was
waarlijk wat al te conscientieus soms in zijn bezwaren; van al de schrikbeelden
bleek er niet één waar te zijn. Zijn oogen werden levendiger in den glimlach, waarmee
hij de beschouwing zijner gracieuse gastvrouw genoot. Hoe fijn en subtiel was de
polsbuiging, die uit de zilveren bouilloire het water schenken deed, en die blanke
handen boven de verzorgde theetafel zoo rank gebarend. Neen hij kende geen
vrouw die zoo stijlvol en toch zoo wisselend, ieder harer wendingen tot een oogenlust
volmaakte.
Hij was zich volkomen den bewonderenden blik bewust, waarin hij haar tot hem
naderen zag, het blauwe schoteltje in de sober, maar schitterend beringde hand.
Ze droeg een staal-grauwe japon van sterk-glanzende zijdeachtige stof, die den
hals en bovenarmen eng
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omsloot, en zonder eenig kleurtje of versiering. Maar even onder den schouder, op
de hooge en breed gewelfde borst, achteloos daar gehecht, gloeide het diepe rood
van een takje rozen. Ze was geraffineerd in haar smaak, dacht hij terwijl hij dankend
het kopje van haar aannam. Ze zuchtte en trok wat ongeduldig het stoeltje naar zich
toe voor ze zitten ging.
‘Maar Mevrouwtje’, zei Hoogland met plagend verwijt.
‘Ach’, zei ze, de vachtpunt weer opschoppend en in de grijze haren woelend met
de verlakte spits van haar schoen; ‘ik ben in een stemming, een stemming’.
Belangstellend boog hij 't hoofd wat vragend schuin, een tikje spot sprankelde in
zijn oogen.
‘Is 't gepermitteerd naar den aard van die stemming te vragen?’
‘O, alsjeblieft, toon geen belangstelling, die er niet is’.
Daar was het weer, 't aardig, snibbig toontje dat hij zoo graag van haar hoorde,
waarbij ze zoo uitdagend haar hals verlengde en hem aankeek, hooghartig van
onder de laag gezonken wimpers. Een verduiveld leuk actricetje was ze dan.
‘U zegt weer dingen Mevrouwtje, die u niet verantwoorden kunt’.
‘Och kom’, zei ze langzaam, ‘dacht u nou heusch dat ik zoo weinig
menschenkennis heb om van u sympathie voor mijn stemmingen te verwachten.’
‘O, maar dan vergist u zich toch. Ik kan integendeel in een vrouw 't varieeren van
stemmingen zeer apprecieeren’.
‘In de vrouw van een ander dan toch zeker altijd hè?’ Ze greep een cigaret uit 't
doosje op den schoorsteen.
‘Ik hoop niet dat ik uw huisvaderlijke gevoelens kwets’, vroeg ze, hem het cigaretje
toonend. ‘U weet, 't is hier nu eenmaal een tikje boheemsch.
Aha, hij voelde 't met stijgend behagen, 't kwam in haar los dat verrukkelijk wufte,
waarin ze zoo ondeugend lokken kon, en dat hij juist in een fatsoenlijke vrouw zoo
aanbiddelijk vond. O, dat was wel haar grootste charme, het bijna lichtzinnig
gedurfde, maar dat altijd weer begrenzing vond in het verstandelijk koele van haar
schier onvrouwelijk cynisme.... Even waren beiden met het aansteken van hun
cigaretjes bezig. Zij blies het eerst den rook op van haar vlugge, driftige trekjes.
‘Uw stemming dus’, begon Hoogland, ‘was wonderlijk genoeg niet rooskleurig. Ik
vraag me eigenlijk af, wat U, l'enfant gâté van het leven, daar toe beweegt’.
‘Ja God, wanneer iedere stemming gemotiveerd moest zijn, dan zou de fijnheid
er van verloren gaan. Maar omdat u nou zoo volhardend bent, ja 't was een zeer
pessimiste. Er zijn zoo van die dagen waarin ik alles even grijs zie, waarin mijn heele
leven me één doodsche vaalheid lijkt’.
‘De schijn er van is anders heel kleurig’.
‘Dat pleit dan wel voor mijn onbaatzuchtigheid. Ik zelf, gelooft u me gerust, blijf
met de grijsheid zitten’. Hij nam zijn thee, dronk langzaam de geurige teugjes en
zei dan: ‘Ja, u zult het erg onartistiek vinden en 't kost me eenige moeite om het te
bekennen, maar, heusch, ik vind 't leven nog zoo kwaad niet’.
‘Nee, dat hoeft u me niet te vertellen, dat weet ik’. Ze liet in een sarcastisch lachje
nieuwe rookwolkjes ontsnappen. ‘Maar waarom bent u eigenlijk zoo tevreden. Heeft
u zoo bijzonder veel geluk in uw leven gevonden?’
‘Ja, dat schikt vrijwel’, zei hij, haar vlak en kalm in de oogen kijkend. Ze beet zich
op de lip, een moment zwijgend door dit niet verwachte antwoord, dan, de gloeiende
cigaretpunt beschouwend: ‘Nou, dat is dan heel gelukkig voor u, en de een vraagt
meer dan de ander. Maar aan mijn eischen heeft het nog in geen enkel opzicht,
voldaan. Het hautaine van haar meerderheids-besef ergerde hem, maar 't coquette
wendinkje waarin ze van een tabouret het kussen
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greep en zich dat achter het hoofd schikte, genoot hij weer.
‘O, 't kan me hier soms zoo vervelen, zoo vervelen. In 't heele dorp is letterlijk
geen mensch met wie je praten kunt. Hun geest is rheumathisch van braafheid. In
andere plaatsen heb je dan tenminste nog eens een paar mannen met wie je spreken
kan zonder je te ergeren. Van de dames verg ik al sedert lang niets meer’.
Hoogland had bij 't begin van haar uitval even het hoofd gebogen tot een zwijgend
merci.
‘U hoeft niet zoo verongelijkt te kijken! Met u kan ik, in sommige stemmingen,
werkelijk heel prettig opschieten’.
‘'t Compliment is overweldigend’, hij zei 't lachend maar een licht rood van ergernis
voelde hij zijn voorhoofd warmen. Ze was een rakkert toch, dacht ie, ondanks zijn
gekwetste ijdelheid het raak vlotte van haar woorden, het spottend flikkeren van
haar oogen apprecieerend.
Ze wipte 't eene been over 't andere, sloot de knie in de saamgestrengelde vingers
en blank strekten zich zoo de mooi geronde armen. Op 't randje van haar schoteltje
doofde de cigaret, die ze maar half had opgerookt.
‘Het moet voor u’, zei hij en de vertrouwelijke toon waartoe het gesprek zoo straks
was genaderd, klonk iets voorzichtiger, ‘een ding van beteekenis zijn geweest, uw
leven hier te gaan begraven’.
‘O, praat er niet van, 't was ontzettend. Maar u kent mijn man, van vroeger, nog
genoeg, om te weten dat één ding hem bijzonder dierbaar is: zijn gezondheid. Hij
vindt alles best, laat me volkomen vrij, mits die maar nummer één blijft. En de dokter
vond daarvoor het buitenleven en boschlucht noodzakelijk. U begrijpt’, ze boog 't
hoofd iets neer, zoodat het onbeschermde licht van onder de kap haar gezicht nu
vol bescheen, ‘wat daarover al niet gekletst is. De krankzinnigste redenen werden
genoemd, en natuurijk vooraan de meest voor de handliggende in een huwelijk van
een ouderen man met een jonge vrouw: dat zijn jaloezie me hier verbergen ging.
Berdens jaloersch’. Ze had een kort, laatdunkend lachje.
‘En’, vroeg Hoogland, haar gezicht beschouwend, dat hij zóó, in de naakte
belichting, wat vaal vond en fâné, ‘was die veronderstelling niet een beetje
begrijpelijk’.
‘Ah bah nee, niet voor wie me kent; heusch ik heb me nooit een vrouw kunnen
begrijpen die een zoogenaamde dwaasheid begaat. De dwaasheid is nooit zoo
dwaas of het einde er van is altijd nog dwazer’. Hoogland moest het knipoogje
bedwingen, dat hij zijn eigen gedachten gaf. Ja, ja, dat was de begrenzing en
tegelijkertijd de kracht van haar bekoring, ze kon zoo geraffineerd niet zijn of hij
doorzag de berekening van die perfide coquetterie. En hij proefde fijn het bitter
brokje dat hij haar te slikken gaf: ‘Ik ben het volkomen met u eens, een dergelijke
in de warschopping van je leven heb ik, persoonlijk, me ook nooit kunnen denken’.
‘Dat's heel verstandig van u’, zei ze, maar een koud glimlachje trok zijn woorden
in twijfel. ‘Heb ik u al verteld’, vroeg ze dan plotseling, ‘dat ik een dag of wat geleden
weer met schilderen begonnen ben? Maar nee, dat's waar ook. ik sprak u nog niet’.
‘Schilderen is een ouwe liefde van u, niet waar?’
‘Mijn eerste en eenige, ik flirt wel eens zoo'n beetje met poëzie, muziek en zelfs,
schrik niet, ik had me hier bijna aan theosofie vergaapt. Maar toen heb ik toch
gemerkt, dat ik daarvoor nog niet slaperig genoeg ben’.
‘En blijven de producten van uw penseel angstvallig verborgen?’
‘Welnee, u mag wel eens een kijkje in mijn atelier komen nemen, tenminste’, hij
zag een plagenden spot in haar oogen komen en tartte die met vragende afwachting:
‘Nu?’
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‘Wanneer uw vrouw daar niets op tegen heeft. Mag ik uw kopje nog eens?’ O
drom-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

381
mels ja, dat had hij in 't pikante van hun samenzijn bijna vergeten. Hoe moest ie
daarmee aan, in andere gevallen zou een excuus van hem op zich zelf een beetje
onkiesch zijn geweest. Maar zij, enfin, ze had verlichte begrippen, anti-conventioneel,
van dat vlaggetje kon hij nu met eenig voordeel gebruik maken. Toch verzette hij
even nadenkend het lorgnetje; het onderwerp opnemen, dat was ook eenigszins
vorm geven aan dat onuitgesprokene, waar hun beider gedachten verborgen om
dwaalden. En juist dat vage, ongezegde gaf een groote bekoring. Maar ze verwachtte
blijkbaar eenig excuus.. Toen ze hem het kopje had gereikt, bleef ze staan in een
plotselinge rusteloosheid, die haar gezelschap tot een nooit zeker bezit maakte.
Haar onderwerpen van gesprek, haar stemmingen, liefheid en bijtende ironie, het
warrelde en wisselde bont dooreen. Van haar was je nooit zeker. Nu vouwde ze de
handen saam achter het hoofd en bedwong zichtbaar een klein geeuwtje. Hij vatte
het onmiddellijk, dat eenigszins onbeleefde airtje van verveling was hem bekend:
hij moest zich even uit haar aandacht geschakeld voelen....
‘U noemde daar zoo juist in een gekheidje m'n vrouw, dat bracht me op het
hoofddoel van mijn bezoek, maar ik aarzel het onaangename geval ter sprake te
brengen’. Ze keek op, alsof ze zich de bedoeling van zijn woorden bezinnen moest,
haar oogen verkleinden zich peinzend.
‘Ik doelde er ook in mijn briefje van eergisteren op, waarin ik vroeg of u me van
avond ontvangen wilde. U herinnert u?’
‘O, bedoelt u dat? Ja, ja, zeker’, zei ze onverschillig.
‘Ik hoop dat u al een verontschuldiging in u zelf gevonden heeft, nog voor ik u de
mijne zeg. Nietwaar, iemand van uw menschenkennis en zelf sterk impressionable....
U zult, ofschoon ik het onvergeeflijk blijf vinden, toch eenigszins milder oordeelen,
wanneer ik u vertel dat mijn vrouw uiterst nerveus is’.
‘O, zeker’.
‘Ik hoop niet, dat u het zich als een persoonlijke kwetsing heeft aangetrokken?’
Ze wipte licht de losse schouders en, in een tooneel-maniertje zich de nagels
beturend, zei ze, de lippen vergoelijkend wat gespitst: ‘Och, ik vind het eerlijk gezegd
niet zoo heel belangrijk. 't Was alleen een beetje burgerlijk. O, jee, m'n theelichtje
gaat uit’.
Het viel Hoogland niet mee en het irriteerde hem geweldig, de wijze waarop ze
't heele gevalletje, dat hem zoo doldriftig had gemaakt, uit haar belangstelling weg
liet glippen. Nu ja, nu ja, burgerlijk, maar ondertusschen! Konden de uitheemsche
maniertjes van haar dilettantisme de critiek altijd doorstaan? En plotseling nijdig,
dat ze hem zoo in een hoekje duwde, kwam hij er koppig nog eens sarrend op terug.
‘Ik vrees toch, dat het u meer hindert, en waarlijk met recht, dan u me wel toonen
wilt’.
‘Och nee’, zei ze, loom even haar hoofd keerend, de stem heel blank, ‘toch
werkelijk niet. U hecht er heusch te veel waarde aan. Ziet u eens hier, ik ga zelfs
zoo ver dat ik me het standpunt van uw vrouw, door haar oogen bekeken, wel
indenken kan. Wanneer ze reden meende te hebben mij niet te ontvangen, nu soit.
Maar de manier waarop ziet u, was niet bepaald fijn’. Toen hij nog een antwoord
zocht, door dien rappen woordenvloed wat overduveld, zei ze lief: ‘Maar vertelt u
me liever eens, wat heb ik toch gehoord?’ - ze schoof tot een ordelijke conversatie
haar stoel wat dichter bij de tafel, en legde er de gevouwen handen op - ‘Is uw
dochter verloofd?’
‘Marianne, ik weet er niets van’.
‘O foei, maar waar heeft u dan uw ooren en oogen. Ik heb haar al meermalen met
dat jonge mensch gezien, kom, hoe heet ie.... die jonge dominee’.
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‘Ik geloof, dat u er heelemaal beduusd van ben?t’
‘O nee, nee’, haastte hij zich, ‘maar ik wist niet dat het al zoo definitief was dat
de menschen.....’
‘Toe, vertelt u me eens iets van uw dochter, het interesseert me. Ze heeft zoo'n
pittig
gezichtje’...........................................................................................................................................................................................
Hoogland lachte. ‘Maar zegt u me dan eens wat, volgens u, de meest ideale
positie voor een vrouw is’.
‘Als ik u dat zeg, dan schrikt u en u legt 't verkeerd uit’.
‘Ik breng even in uw herinnering, dat ik nog niet rheumatisch van braafheid ben,
zooals u dat noemt’. Ze glimlachte, en verschikte wat aan de rozen in de kristallen
vaas, trok een tak wat hooger en tikte een loslatend blaadje af.
‘Ik denk toch dat het zelfs u wat kras zal zijn. Nu dan, u vraagt het en ik heb u
gewaarschuwd. Het treurige van het noodzakelijk voorafgaande daargelaten, vind
ik de positie van weduwe de meest benijdbare.’
Hoogland barstte in lachen uit. ‘Maar dan zou ik toch een korteren weg weten,
waarop geen dooden hoeven te vallen’.
‘O nee, dat heeft u mis, luister maar’, ze telde op haar vingers: ‘Ongetrouwd, dat
vervalt natuurlijk absoluut, dat is nu eenmaal in onze wereld niet in aanzien, dat
weet u even goed als ik. Getrouwd, nu ja, daar hoef ik u de voordeelen niet van op
te noemen, en de nadeelen kent u. Gescheiden, dat is een verzwaring van de
ongetrouwde staat en een waarschuwing voor de getrouwde er nog bij! Maar
weduwe, dat is volkomen schuldelooze vrijheid, onafhankelijk en door de
zelfstandigheid van getrouwde vrouw beschermd! Nu de piëteit tegenover den dood
eens daargelaten, vindt u dan niet dat ik gelijk heb?’
Hij hield zich de handen voor de ooren. ‘Uw opvatting van het huwelijksgeluk laadt
in elk geval een zware verplichting op den echtgenoot’. Ze lachten, beider gezichten
geanimeerd in de vroolijke vlotting van het woordenspel, waaronder het
onuitgesprokene hunner gedachten, elkander naderde, ontsnapte en weer naderde.
Hij keek haar brutaal bewonderend in het nu rozige gezicht, door de beheerschte
opwinding van hun wufte flirt vermooid. Maar dan, in het even zwijgen, hoorde hij
de absolute stilte van het huis en buiten, door de ongedekte ramen zag hij den
avond, zoo nachtelijk duister. Hij tastte naar z'n horloge. ‘Mon Dieu, al bij elven, ik
moet weg. Maar een volgenden keer mag ik nog eens voor den echtgenoot komen
pleiten, niet waar?’
‘O, zeker, het zal me genoegen doen’. Hij voelde 't weer even scherp, haar
gereserveerde toestemming behaalde een overwinning, en opstaand zei hij, in zijn
stem het al te gevende weer terugnemende: ‘Wanneer ik soms voorloopig verhinderd
mocht zijn, u kent mijn drukke leven, dan hoop ik niet dat u mijn wegblijven, of een
verlate komst, kwalijk zult nemen’. Ze stonden, de deur genaderd, recht tegenover
elkander, de een den ander fixeerend in een peilenden blik, waar diep in een hardheid
van wantrouwen speurde. Dan reikte ze hem haar vingertoppen. Hij verzocht de
groeten aan Berdens. ‘Tot ziens dus Mevrouwtje’.
‘Adieu’, zei ze.
‘Alleen adieu?’
‘Adieu dan en - voor onbepaalden tijd - tot ziens’. Ze week in de schemerig lichte
kamer terug en neuriede....
De regen had opgehouden en het lekken van druppels uit boomen en goten, gaf
telkens een tragen val in de stilte die al nachtelijk diep was. De handen in de zakken
van zijn regenjas, de schouders wat op voor de koelende kilte en het vocht dat
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lippen opkruipen en hij voelde zijn geest lenig en vlug en strijdbaar vooral. Ze was
verrukkelijk, dacht hij, verrukkelijk in haar gewaagde spelletje. Dat had ze wel aardig
gezegd: de dwaasheid van het einde is altijd nog dwazer. Hij doorzag het heel best,
voor haar was het amusement niet de eigen, maar de dwaasheid van een ander.
Zij zou nooit een stap doen, waarin ze niet vooruitkwam. En had ze, après tout geen
gelijk? Was dat andere, dat veel bezongen en geloofde vrouw-gevoel, geen
parasitisme op de vrijheid van den man, voor beiden een ongeluk? Och, als de
menschen maar wat eerlijker tegenover zich zelve waren! Want waar twee ongelijke
levens de volle zwaarte op elkander steunen, daar was het toch logisch dat
noodzakelijk een van de twee er overlast van kreeg. Maar natuurlijk, je zei die dingen
niet.
Drommels, het was verduiveld pikant, dat vlammenspelletje, en hij zou zich
waarachtig niet branden. God, hij was zoo kalm, zoo kalm, zijn zelfcritiek verliet hem
nooit. Hij had in zijn heele leven geen dollen streek gedaan en nu begon z'n haar
al te grijzen. Nee, nee, dat kon een allerheerlijkste maar onschadelijke emotie blijven;
zijn optimisme kreeg alweer gelijk; voor de geduldigen wordt ieder verlangen tot
werkelijkheid, maar de heethoofden, die niet wachten kunnen, loopen zich tegen
hun eigen verlangen te pletter....
Jongens, als dat nieuws van Marianne waar was, dan had de amusante avond
hem ook nog een goeie tijding gebracht. 't Was volkomen naar zijn zin, 't jonge
mensch kende ie betrekkelijk weinig, maar de familie was in al z'n zichtbare
vertakkingen in orde. En financieel ook niet mis....
't Zou stil worden, dacht hij, over een plas wippend, die hij juist nog voor zijn
voeten blinken zag. Marianne ging natuurlijk, wanneer het er eenmaal door was,
gauw trouwen. Waar zouden ze op wachten. En die kleine bengel, ja, beroerd was
het, maar hij zag geen andere uitkomst. Zóó ging het niet en wanneer hij naar een
goed pensionaat informeerde, waar de jongens uitstekend werden verzorgd, dan
was hij in alle opzichten verantwoord. 't Viel hem zwaarder dan hij zich zelf bekende,
maar zonder strenge en kundige leiding kwam er van den jongen niets terecht. Hij
moest er nu ook binnenkort werk van maken.
Of Martha van het engagement wist? Maar Marianne was zoo weinig vertrouwelijk,
je moest dat nu waarachtig van vreemden hooren. Hij zou, maar o jee ja, ze spraken
immers niet? Dat trof nu al heel beroerd, 't beste zou zijn maar weer een eind aan
't stommetje spelen te maken; op den duur werd dat toch te gek, en vooral nu, met
Marianne....
Hij lichtte de klink van het hek; door de kierende gordijnen zag hij een lichtschemer
uit de huiskamer, ze was dus nog op als gewoonlijk. Wat die theatrale vertooning
elken avond beteekende, begreep hij niet goed. Een levend verwijt misschien. 't
Was anders maar het beste om wederkeerige verwijten te laten rusten.
‘Braaf, Castor, braaf’, suste hij het hondehok passeerend. Het doffe gebrom
verstilde en het sleepen van de zware ketting rammelde toen de hond, nog even
zachtjes nagrommend zich weer neer gaf. Hoogland draaide de sleutel om in 't
voordeurslot, en grendelend luisterde hij of hij 't bekende gerucht van Martha's
wachten niet zou hooren. Maar het bleef daar binnen stil. Verwonderd en licht
beklemd, deed hij de deur open, waardoor dadelijk een volle lichtstroom de donkerder
gang verhelderde. Toen bleef hij staan. Bij de tafel, 't hoofd moe gezonken, zat
Martha en sliep. Op z'n teenen naderde hij en keek nadenkend op haar neer. Het
wittige gloeilicht bescheen haar gezicht, dof en slap nu 't weerloos in den slaap
gevangen was. Door den open mond ontgleed het langzaam ademhalen, dat soms
tot een schrapend keelgeluid verscherpte. Onder de geloken oogen verrieden zich,
duidelijk nu in de naakte belichting, de blauwachtige wallen
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van den naderenden ouderdom en vele kleine rimpels waren daar, en ook de slapen
rakend, omheen gekerfd.
Het zien van dien vermoeiden slaap ontroerde hem; het welde vluchtig in zijn
gedachten dat haar leven nu zoo stil ging worden, wanneer Marianne trouwde en
ook Japie weg zou zijn. Hij raakte voorzichtig haar schouder. ‘Martha, word eens
wakker’, zei hij haar lichtjes schuddend. Haar hoofd schokte op en de mond verwijdde
zich in een diepen, huiverende zucht; wild verschrikt staarden haar oogen naar 't
gezicht dat zich over haar boog. ‘Wat een dwaasheid toch, om niet naar bed te
gaan’, knorde hij zachtjes. Even plotseling als een kind begon. ze te huilen. ‘Nou,
nou’, kalmeerde hij, haar den rug bekloppend, ‘laat het nu uit zijn, hè. Begin nou
niet weer’. Haar hand tastte naar hem en ze drong het hoofd tegen zijn lichaam aan.
Hij liet haar even zóó.
Maar toen ze het verweende gezicht naar hem lichtte en te stamelen begon,
woorden die hij meer begreep dan verstond, hief hij waarschuwend den vinger. ‘Wat
zei ik zoo pas?’ en zij werd klein onder dien rustigen, klaren blik.
‘Stil maar, stil maar’, zei ze, zich de oogen met den handrug droog-vegend, ‘ik
zeg immers al niets meer’.
Hij zuchtte in een ongeloovigen glimlach. Maar, voor het heden althans, was het
dan toch weer gewonnen.
Toen ze boven in hun kamer lang nog bleven praten, om het nieuws van Marianne
te bespreken, had het onvoorzichtige geluid van hun stemmen Aletje uit een lichten
slaap gewekt. Het kind zat dadelijk recht overeind in haar bed, keek starend voor
zich heen in het donker van haar kamertje en neeg het hoofd wat naar den muur.
Maar het doffe mompelen, waartoe het zich nu had verzacht, verried niets en een
haarlok wegstrijkend, drukte ze de broze oorschelp tegen het dunne beschot. Waren
ze boos, ze kon 't niet verstaan. Spraken ze maar wat harder!....
Het kind voelde de nachtelijke kilte langs haar rug en een moeë pijn tusschen de
schouderbladen van het schuin gebukt zitten. Het leek wel heelemaal stil nu: vaster
drukte ze haar wang tegen den wand, maar ze hoorde enkel het rare ruischen en
tikken in haar eigen oor.
Voorzichtig ging ze, heel zacht en waakzaam, weer liggen, de dekens een beetje
van het gezicht weggeduwd. Telkens deed een nachtelijk geluid: het piepen van 't
hout of 't gonzen van een mug, haar schichtig opschrikken en vernieuwd scherp
luisteren. Maar in de kamer van papa en mama hoorde ze nu niets meer. En wat
geruster drukte ze het achterhoofd in 't kussen, de klamme vuistjes, waartoe ze in
den hevigen wil tot verstaan, haar handen genepen had, ontspanden zich en de
schrale armpjes lagen weer stil op het dek.
Haar oogleden zonken neer en even nog opende ze ze wijd, door 't kraken van
haar eigen ledikant gefopt. Dan werden ze zoo zwaar en deden prikkelig pijn; haar
kin zonk op den kleinen schouder en de slaperige oogjes gingen toe.
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Aan zee
door Willem de Mérode.
Het eeuwige oorbeeld van God.
GEERTEN GOSSAERT.
Ver van 't rumoer der straten
en mengelend gerucht,
Rep ik, met koortsge leden,
naar uwe zuivre lucht,
O zee! reeds rilt uw zilte
door 't prangende gewaad
En strookt uw koele kussen
mijn hettige gelaat.
Heb 'k heel den dag vernomen
uw aarzelende stem,
Gij lokt, mijn nooden kennend,
met dieper drang en klem.
En, langs behelmde helling,
door stof verstikkend dil,
Zwoeg 'k naar uw effen aanschijn,
en stá ten hoogsten hil.
En - duizelende tuimlend,
als vallend naar den dood,
Lig ik aan uwen boezem,
ween ik aan uwen schoot.
Uw flauw doorzonde reve
kust mij en hand en voet,
Zooals een moeder, troostend,
een argloos knaapje doet.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

386
Doch, hoe kan, murmureerend
om zonde en bitterheid,
Ik argloos mij bekennen
voor uw alwetendheid?
O onverdiende goedheid,
o wreed-doorvlijmde pijn,
Daar is geen wranger wellust,
dan, boos, bij u te zijn,
Bij u, die schuld vergevend,
met stilte ons omkleedt,
Totdat het rouwig herte
in snikken zich vergeet,
Aan uwen schoot belijdend
àl wat het dorst bestaan,
Al wat het heeft misdreven
en driest liet ongedaan.
Dan, in uw diep gedompeld,
wascht gij de leden rein,
En zuivert gansch de ziele
als uw klaar kristallijn.
En uwen wel ontstegen,
tot wedermin ontwaakt,
Beginnen wij het leven,
dat tot ùw leven raakt.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

387

Kroniek.
Boekbespreking.
Cornelis Veth, Prikkel-Idyllen, IV Roberto en Ewalda, of wel
Rooverhoofdman en Haremdame, familieroman, en V Onthullingen door
een kamenier ten Hove, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1913.
Amuseerden wij ons, fijntjes en kostelijk, met de eerste drie deeltjes zijner
Prikkel-idyllen, met nummer vier en vijf heeft, zoo wil het mij voorkomen, Cornelis
Veth zichzelven nog overtroffen. R o b e r t o en E w a l d a is een persiflage van den
vlaamsch-belgischen volksroman, uiterste ontaarding der ééns zoo hoogreikende
fransche romantiek, zooals die thans, in afleveringen ter waarde van weinige
centimes, in 't vlaamsche land door middel van kiosken en colporteurtjes wordt
onder de menschen gebracht. De O n t h u l l i n g e n d o o r e e n k a m e n i e r t e n
H o v e parodiëeren een meer internationaal genre, in Nederland vertegenwoordigd
door Louise Stratenus en haar soortgenooten, bevattend zoogenaamde authentieke
mededeelingen (in waarheid: opgewarmde kletspraatjes) het privé-leven van
koningen en prinsen betreffend. Doch Veth's geestigheid is inderdaad een soort
champagne of prikkel-wijn (hollandsch fabrikaat

‘ZIEHIER EEN BEDRAG OP AFREKENING’. ILL. UIT ‘ROBERTO EN EWALDA’.

en toch geenszins namaak) die met geen kurk, hoe goed passend ook, in de flesch
te houden is, zij schuimt en prikkelt langs de randen over, of wel - om onze
beeldspraak, vóór het zinken, te verlaten! - zij gaat de haar gestelde matelijke opgave
te buiten en te boven, en stelt zich een eigen maat. Veth's parodieën op verschillende
genre's van populair geschrijf - het is nu wel voldoende gebleken - zijn veel méér
dan dat, zijn op zich zelven een genre geworden, een kunstgenre wel te verstaan,
dat dan ook wel nimmer zóó verbreid en populair zal worden als die welbekende
andere genres, van welker bespotting het ten deele leeft. Ten deele! Want evenmin
als men van humoristische romans - neem b.v. die van Dickens - zeggen, kan dat
zij anders niet geven dan de hekeling van zekere toestanden of menschensoorten,
waarom zij misschien wel zijn geschreven, evenmin zou men kunnen volhouden,
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dat Veths heerlijke boekjes de bespotting zijn van sommige boeksoorten zonder
meer. Ook zij zijn humoristisch, en humor is altijd iets méér dan spot. Ook de schrijver
en teekenaar (laat ons den teekenaar toch vooral niet vergeten!) dezer boekjes
heeft de voorwerpen van zijn spot, als de verrukkelijk-naïef menschelijke uitingen
die ze zijn, innig lief. Hen ten doode
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BURGERLIJK INTERIEUR, EERSTE HELFT DER
UIT ‘'T HERSTELDE NEDERLAND’.

19E EEUW. TEEKENING VAN JUR. ANDRIESSEN, ILL.

toe bespottend heeft hij tevens - en dat ‘om den dood’ niet met een
huichelachtig-huilerig, noch met een krenkend onverschillig gebaar! - een krans van
frissche bloemen op hun graf gelegd.
Ik sprak daar even van den teekenaar Veth. Over zijn prentjes zal ik overigens
niet afzonderlijk schrijven. Juist die afzondering zou mij een onbillijkheid, ja een
redeloosheid lijken. Ziehier nu eens illustraties in den vollen zin van het woord,
prentjes die diep-in één zijn met den tekst. Men bekijke het hierbij gevoegde, maar
vooral: men zoeke het op in R o b e r t o e n E w a l d a . De stemming klopt volkomen,
en het net-even overdreven zijn van het type des ouden struikroovers, grootoogend
gretig naar den geldbuidel en tegelijk ridderlijk heffend den hoed, is van precies
dezelfde humoristische fijnheid die wij voortdurend in het geschrevene opmerken.
Lezende en bekijkende Veth's geïllustreerde prikkel-idyllen lachen wij gaarne en
plezierig mee om al die malle volksboeken, waarvan zij de vriendschappelijke
beschimping zijn. De vraag is nu echter of wij even gul zullen blijven meelachen als
straks andere, ons misschien wel veel nader aan 't harte gaande, genres van
veelgelezen boeken aan de beurt zijn. Is er ook onder het hoogelijk litteraire geen
z.g. prikkel-lectuur, prikkelende lectuur tenminste, die waard is eens in het ootje
genomen te worden? Hoe zal het zijn - o Dirk Coster, gij die in deze zelfde kolommen
met zoo warme waardeering over Veth's boekjes schreeft - wanneer hij straks op
Oscar Wilde's Picture of Dorian Gray - laatste der kerkvaders! - op Stendhal's Rouge
et Noir, op Ibsen, ja zelfs op dien ultra-modernen prikkelaar Bernard Shaw aanvalt?
En dat lijkt me toch volstrekt niet onmogelijk!.... Ik wil maar zeggen: laten wij, met
al onze minachting voor Sherlock Holmes en Maria Monk - koningin der
grafgewelven! - er toch aan blijven denken, dat geestig geparodiëerd te kunnen
worden op zich zelf nog niet veel bewijst tegen welke menschelijke productie ook!
Integendeel, zou men bijna kunnen volhouden (denkende b.v. aan caricaturen van
politici). Alleen het karakterlooze is niet te parodiëeren. Maar al wat karakter bezit,
heeft er ook den dwazen kant van... Ja-ja, Heine had gelijk, het is goed nu en dan
eens te schudden met de narrenmuts. Dwazen zijn wij allen. En zouden er wel veel
anderen in ons goede Nederland van 1913 zijn, die dat zoo goed begrijpen,
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kunst van maken kunnen, als Cornells Veth?
H.R.

't Herstelde Nederland, Zijn opleven en bloei na 1813, door verschillende
medewerkers onder leiding van Gen. Maj. A.N.J. Fabius, met een
voorrede van Mr. W.H. de Beaufort, Amsterdam, P.N. van Kampen &
Zoon, 1913.
Dr. C. te Lintum, Een Eeuw van Vooruitgang, 1813-1913, geïllustreerd
door G. van Rijn, in leven bibliothecaris van Rotterdam, Zutphen, W.J.
Thieme & Co, zonder jaartal.
Dr. H.T. Colenbrander, Ondergang en Herstel, 1810-1815, geïllustreerd
onder toezicht van E.W. Moes, Proefaflevering, Amsterdam, Meulenhoff
& Co, 1913.
Johanna W.A. Naber, Joan Melchior Kemper, 1776-1824, Haarlem, H.D.
Tjeenk Willink & Zoon, 1913.
Het is zonder twijfel bizonder vriendelijk van de heeren uitgevers mij al het
bovenstaande ‘ter recensie’ te sturen, en gaarne maak ik daar gebruik van om, naar
aanleiding van deze boeken, mijn zegje te zeggen over het feit dat wij in deze
Novembermaand gedenken - het honderdjarig bestaan onzer herstelde
onafhankelijkheid - maar daarbij zal het dan ook moeten blijven. Ik heb n.l. noch de
bevoegdheid dergelijke historische werken te beoordeelen, noch den tijd en den
lust ze alle.... te lezen. Deze erkenning diende hier vooraf te gaan. Er zal dus, wat
de genoemde boeken betreft, geen sprake kunnen zijn van recensie, doch slechts
van aankondiging. Moge mij dit door de vriendelijke (uit)gevers ten goede gehouden
worden. De heeren Meulenhoff & Co trouwens bepaalden zich, misschien zeer
wijselijk, tot de toezending van een ‘proefaflevering’... Aardig woord!
Dat het in November 1913 gebeurde het ‘volk van Nederland’ nu niet juist tot hoog
en bizondere eer strekt, ondanks de feesterigheid die over ons gekomen is - zich
vertoonende, evenals een zeker soort puisterigheid, nu hier dan daar op den
maischen nederlandschen bodem, overal gelukkig slechts zeer tijdelijk! - zijn wij het
er, meen ik, nu wel ongeveer allen over eens. Als gevolg van Napoleons nederlagen
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in Rusland en Duitschland hebben wij hier onze gewestelijke onafhankelijkheid
teruggekregen. Van ‘herwonnen’ is geen kwestie. Vergelijken wij onzen opstand
tegen den machtigen graaf van Holland, Zeeland, enz., die tevens koning van Spanje
was geworden, in 1572
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en de volgende jaren met het zoogenaamde élan der Novemberdagen van 1813,
dan komen wij tot de overtuiging, dat over den roem dier dagen niet hard genoeg
gezwegen worden kan. Maar er is iets anders. Iets niet zéér roemvols, maar toch
wel zeer gedenkwaardigs. Een vreedzaam jubileum, en een dat aan niet vele groote
handelsfirma's tegenwoordig - en met groote handelshuizen zijn de moderne
europeesche staten immers heel wel te vergelijken - gegeven is te vieren, er is het
honderdjarig bestaan van onze constitutioneele monarchie, weldra van onze eerste
nederlandsche grondwet. Mejuffrouw Naber, ernstige beschrijfster onzer geschiedenis
als zij zich altijd getoond heeft, geeft ook nu weer blijk deze volkomen te begrijpen
in den aanvang van haar inleiding op het boek over Kemper: ‘De omwenteling van
het jaar 1813 is het groote feit, waarmede de nieuwste geschiedenis van Nederland
aanvangt. In 1813 is de constitutioneele monarchie gegrondvest en de Grondwet
van 1814, naar aanleiding daarvan ontworpen, is nòg de wet, die den grondslag
van ons staatsrecht uitmaakt. Zij werd sedert herhaaldelijk herzien en gewijzigd;
maar in hare hoofdbedoeling: de vestiging van een grondwettig bestuur ter
bescherming van de volksvrijheid met eenen afstammeling van het Huis van Oranje
aan het hoofd, bleef zij onveranderd’.
En de schrijfster laat er op volgen: ‘Bij de herdenking dier grondlegging van ons
tegenwoordig volksbestaan voor nu eene eeuw, mag dan ook niet ontbreken de
herdenking van den man, aan wiens optreden in de eerste plaats is dank te weten,
dat in November 1813, trots van Hogendorps bekende verzekering: d e o u d e
t i j d e n k o m e n w e e r o m , inderdaad een n i e u w tijdvak is ontsloten. Naast de
volmondige erkenning der onwaardeerbare verdiensten van Gijsbert Karel van
Hogendorp, den man van het initiatief, aan wien al de eer van Nederlands bevrijding
pleegt te worden toegekend, past een eerbiedige hulde aan Joan Melchior Kemper,
den man, wiens ingrijpen nog juist in tijds Van Hogendorps stoute onderneming
voor mislukking heeft bewaard, door haar te onttrekken aan de éénzijdig reactionaire
richting, welke Van Hogendorps plannen bepaalde’.
Inderdaad, men zou het wel zoo zeggen! Ondanks onze vaderlandslievende
blijdschap over het feit onzer ‘bevrijding van het fransche juk’, past zonder twijfel in
de eerste plaats een woord van hulde aan de mannen, die wisten te voorkomen,
dat ook de zegeningen der fransche revolutie en der
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daardoor - voor ons verloren gingen.
Wie in dat aardige en zoo voortreflijk geïllustreerde boek: 't H e r s t e l d e
N e d e r l a n d 't ‘woord vooraf’ van den samensteller, gen. Fabius vergelijkt met de
voorrede van Mr. W.H. de Beaufort zaleen kleine onovereenkomstigheid ontdekken.
Gen. Fabius vangt aan: ‘De firma van Kampen wenscht het nederlandsche publiek
een geïllustreerd boekwerk aan te bieden, waarin de stoffelijke opbloei wordt
geschetst van ons vaderland sedert de herstelling’. Mr. de Beaufort zegt dat de
uitgevers er naar gestreefd hebben: ‘om door een aantal schetsen van bevoegde
handen in breede trekken een beeld te geven van de ontwikkeling der nederlandsche
maatschappij in de laatste honderd jaren’. In waarheid geloof ik, dat het tot stand
gekomen boek iets méér geeft dan gen. Fabius zich voorgesteld, iets minder dan
Mr. de Beaufort er in gezien heeft. Meer dan de stoffelijke opbloei alleen, minder
dan de volledige ontwikkeling der maatschappij. Een opsomming van de titels der
verschillende hoofdstukken (voor zoover ik heb kunnen nagaan alle degelijk bewerkt)
zou het eerste kunnen bewijzen, het ontbreken van een schets der wetenschappelijke
en artistieke ontwikkeling is oorzaak dat hier van een kompleet beeld der
nederlandsche maatschappij geen sprake kan zijn, welke uitleg men ook geve aan
's heeren de Beaufort's ‘breede trekken’. De wetenschap en de kunst zijn
integreerende bestanddeelen eener samenleving en kunnen geenszins beschouwd
worden als daar buiten vallend.
Ook de heer Te Lintum heeft, volgens het prospectus van zijn werk, getracht ‘den
vooruitgang van Nederland gedurende de laatste eeuw te schetsen in enkele trekken’.
Zijn boek is 272 bladzijden groot. Daarvan zijn alleen de laatste 10 (zegge: tien)
bladzijden aan wetenschap en kunst gewijd. Geeft deze verhouding misschien een
‘beeld’ van het aanzien door deze beide onderdeelen der geestesevolutie in
Nederland gedurende de laatste eeuw genoten? De ‘literatuur’ moet het in Te
Lintum's boek met 1½ bladzij doen. Ik stel mij voor in een volgende kroniek aan de
hand van Prof. Kalff, wiens Geschiedenis der Ned. Letterkunde kompleet verschenen
is, eens na te gaan of ook deze rubriek misschien niet eenige aanvulling zou
verdienen in boeken over den vooruitgang van Nederland na 1813.
H.R.
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Belgische portretkunst.
Paul Lambotte, Les Peintres de Portraits, Bruxelles et Paris, G. van Oest
& Cie.
Men hoort het in deze dagen méér zeggen: moeten wij ons oordeel over de kunst
uit de eerste zestig jaar der negentiende eeuw niet eens een weinig herzien? Niet,
dat wij er ooit toe zullen komen, den schildertrant als zoodanig van de Pienemannen
en Krusemannen of de Koekoeken te bewonderen! Maar onze veroordeeling van
dien tijd is ons als een axioma bijgebracht. Laat zij, na onderzoek, bekrachtigd
worden, het is wel; maar laat zij geen onverschilligheid door onbekendheid insluiten.
Er waren toen, als nu, kunstenaars die zich met idealen hebben gemeten, en zou
hun kamp voor ons niet eenigermate de moeite waard zijn, zou zij geen enkel
resultaat hebben gewonnen, noch één schoon lidteeken hebben nagelaten? Wij
mogen niet meer tegenover de betere praestaties van dien tijd staan als de Haagsche
meesters deden in de zelfbewustheid van hun bezieling, want sedert zijn vele
stroomen waters door den Rhijn en ons nogal koud over den rug geloopen.
In België herleeft - het is wel curieus! - thans weer de belangstelling voor zulke
deftige, rustige, het menschelijk model met vriendelijke zakelijkheid doorschouwende
portrettisten als Navez en de Winne. Ik geloof gereedelijk, dat deze voortreffelijke
schilders hun gelijken niet hadden onder hunne tijdgenooten boven den Moerdijk,
maar ik vertrouw evenzeer dat men onder overal verspreide oude familieportretten
door Van Strij of andere minder schitterende conterfeiters nog menig voorbeeld zal
kunnen vinden van een hun verwanten stijl, van een sedert niet verbeterden smaak
en een groot kunnen.
François Navez, de leerling en vriend van Louis David, heeft in zijn tijd een groote
vermaardheid en een wereldsch succes genoten, en zij die hem opvolgden toen de
meester oud en blind en doof werd, zij die toen de ‘novateurs’, de ‘realisten’, de
‘ulta-modernen’ heetten, waren zijn minderen in alles, wat den kunstenaar de
onsterfelijkheid wint. Als portrettisten zijn Wappers, de Keyzer, de Briefve, de Caisne,
niets dan ‘parents pauvres’ van den Engelschen saletjonker Lawrence, zoo zien wij
het nu, en erkennen dat de tegenslag op het classicisme in Frankrijk, waar Gericault
en Delacroix leefden, groot, doch bij onze buren vrij belachelijk was. Ik zou niet
weten welke redelijke en gevoelige beschouwer dien prachtigen groep van de familie
de Hemptinne anders dan een edel kunstwerk zou kunnen noemen, of dat
lieflijk-statig portret van Marinecia, of eindelijk dat sober ontroerend van de oude
Madame Doucet. Noch schijnt mij het zachtzinnig-streng werk van De Winne, wiens
Leopold I daar staat als een symbool van ernst en eenvoudige waardigheid, iets
minder dan de volle maat van eerbied op te eischen.
Het zijn vooral deze beide voorname portretschilders, waarvan de eerste dan
door zijn warmer kleurgevoel en grootscher schikking de meerdere blijft, wien dit
boek van Lambotte de noodzakelijk geworden en deugddoende eer betaalt. Men
kan het ook in den schrijver waardeeren, dat hij de vroegverloren talentvolle
verschijning van Simonau herdenkt, het grafschrift schrijft voor den roem van Wiertz,
die ‘noch psychologie noch métier’ bezat, en de enkele portretten van Baron Leys,
van Verheyden en Vanaise karakteriseert. Dat hij tevens de geschiedenis schrijft
van wat voorgoed tot de geschiedenis gaat behooren, den naam van een
modeschilder Portaels, al blijft hij tegenover een Wauters en een Khnoppf (die bij
mij voor niet veel meer dan een nieuwen Wiertz geboekt staat) te voorzichtig.
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Dit werkje, welks tekst eenigermate den vorm van bijschriften aanneemt, is een
van die half-kunsthistorische, half-critische geschriften, die al schiftend materiaal
aandragen, ook ander materiaal dan jaartallen
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en doopceel. Hoe kenschetsend is die mededeeling e n p a r e n t h è s e , dat Navez
op zijn familiegroepen plaats liet voor eventueel nog te verwachten kroost, en zich
gaarne bereid toonde, als het zoover was, het gezinsbeeld te completeeren! Kom
daar nu ereis um, zulk een naïef meeleven met de lastgevers, en zulk een volstrekte
afwezigheid van de anti-maatschappelijke en geïsoleerde kunstenaarspose!
Gemoedelijke tijden - waren ze er minder kunstzinnig om? Een hond nam de plaats
in van het mogelijk nog bij te voegen kind, later kon die worden opgeofferd; het
schilderij was dus op zich zelf compleet.... en de kunstrechter kan zich incompetent
verklaren om te; oordeelen over dezen beminnelijken trek, waarin zulk een
aartsvaderlijk besef schuilt van des portretschilders maatschappelijke taak. Zijn het
niet zulke dingen, die wij ook voelen leven in de meubelen en het huisraad onzer
grootvaders uit den Biedermeier-tijd?
C.V.

Op de wereldtentoonstelling te Gent.
In Gent heb ik, juist als in Brussel en Luik, mezelf afgevraagd, wat voor nut die
wereldtentoonstellingen hebben. Er is zooveel, dat men kent en zoo weinig, dat
men niet kent. Als men dan aan de verhalen van ouderen terugdenkt, aan de groote
wereldtentoonstellingen van Parijs en Londen, waarvan men toenmaals vol emotie
sprak,

DUITSCHE AFDEELING TER GENTSCHE TENTOONSTELLING.

ja, dan komt men tot de ervaring, dat ook op dit gebied de klad erin is! In dien goeden,
ouden tijd ging men 'n veertien dagen in Parijs logeeren om de wereldtentoonstelling
goed te kunnen bezien. Men wijdde een heelen dag aan een enkele afdeeling, soms
twee, drie, als deze belangrijk en uitgebreid was, keerde er nog eens terug, als men
van kennissen iets bizonders hoorde. En thuis gekomen leverde het geziene
maandenlange stof tot gesprekken. Over het vele bont, dat Siberië tentoongesteld
had, de geweldige
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machines in de galerijen, de pracht van Fransche meubelen, de heusche negers,
die er in een even heusch dorp te zien waren, de honderden vetpotjes, die 's avonds
het park verlichtten, de groote vaten met Bordeaux gevuld en wat al niet meer!
Intusschen is die goede, oude tijd voorbij, heelemaal voorbij! Het steeds uitbreidend
reisverkeer voert de menschen overal heen, naar het Noorden en het Zuiden, zelfs
een rondreis in de Middellandsche zee is voor velen een gewoon ding geworden
en men moet al een reisje om de wereld maken om van 'n groote reis te kunnen
spreken. Voor degenen, die niet reizen, zijn er kranten en tijdschriften, die voldoende
toonen, wat er in andere landen voor merkwaardigs te zien is.
Daardoor hebben de tentoonstellingen hun belang verloren. De bezoekers blijven
er een, twee, soms drie dagen, haastig overal een kijkje nemend. Moe en geeuwend
loopen ze stelselloos door de afdeelingen en het meerendeel blijft in de
vermakelijkheden hangen. Dan hebben ze de tentoonstelling bezocht, kunnen ervan
spreken.
Doch niet meer met die toewijding van vroeger!
Het is voor de meeste een onaangename corvée geweest, een vervelend ding,
dat men toch gezien moet hebben.
Voor de exposanten is de situatie even fataal. Het meerendeel is het tentoonstellen
moe. 't Kost veel geld en tijd en de resultaten worden hoe langer hoe geringer.
Daarbij volgen ze op elkaar als regendagen in den zomer. Eerst Luik, dan Brussel,
Gent en Antwerpen in het vooruitzicht. Er is eenvoudig geen bijhouden aan! Enkele
enthousiasten, die nog geen leergeld betaald hebben, zetten het plannetje op en
de anderen moeten ter wille van hun reputatie meedoen. Echter meedoen zonder
ambitie! En als er geen lintjes in de wereld waren, zou het aantal nog geringer zijn!
Tegenover die sterk teruggaande belangstelling staat het feit, dat de
tentoonstellings-eischen steeds hooger geschroefd worden. Eén enkele vitrine met
mooie dingen valt niet op, verdwijnt in de massa, tenzij men door de gunst der
besturende commissie een bevoorrechte plaats heeft gekregen. De pyramides van
flesschen, vroeger zoo bemind, de stapels vergulde kazen, het tempeltje van ijzer
met machinedeelen gevuld, ze hebben hun aantrekkelijkheid verloren. Men heeft
ze - en terecht - als smakeloosheden leeren kennen.
Door den haastigen spoed, waarmee tegenwoordig tentoonstellingen bezocht
worden, is het goed inrichten eener tentoonstellings-afdeeling een werkelijk
kunststukje geworden. De afdeeling moet zóó ingericht zijn, dat ze één geheel biedt,
in weinig tijds te overzien. Ze moet vóór alles o v e r z i c h t e l i j k zijn en bovendien
den bezoeker imponeeren door den opzet van het geheel. De rust, die verkregen
wordt door een mooie en juiste indeeling, moet den bezoeker aanlokken tot langer
en dieper beschouwen. De indruk, die het geheel maakt, moet zóó sterk zijn, dat
zelfs bij een vluchtig bezoek iets achter blijft.
Dat lijkt zéér eenvoudig, is het echter niet! Om dit resultaat te krijgen, is het beslist
noodig, dat elk exposant zijn bizondere belangen opoffert, zijn persoonlijk
reclame-belang verzaakt. Zonder dat is aan geen groepenbeeld te denken, geen
belangrijk geheel te verkrijgen.
Het tentoonstellen in grootere afmetingen is tegenwoordig een artistieke
wetenschap, die veel kennis èn veel ondervinding verlangt. Toch worden de
tentoonstellingscommissies uit personen saamgesteld, die, hoe verdienstelijk op
het eigen gebied ook, volmaakt leeken op het tentoonstellingsterrein zijn. Het gewicht
van deze opgave wordt zoo weinig beseft, dat men zoons van goeden huize, die
niets te doen hebben en evenmin van tentoonstellen een flauw idee bezitten, als
afdeelingscommisarissen aanstelt!
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Daardoor worden fouten begaan, soms groote fouten en de duizenden, die de
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een tentoonstelling steken, nutteloos weggeworpen.
De meest voorkomende is wel het gebrek aan ruimte. Zijn de gangen, de
looppaden te smal, dan is zelfs bij gering bezoek het gebouw overvol. In de
namiddaguren, wanneer het aantal bezoekers stijgt, kan men voetje voor voetje
vooruitkomen en men ziet eenvoudig niets, De stoffige, benauwde lucht lokt
bovendien niet tot herhaling aan
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en geen mensch die eraan denkt, nog eens terug te komen.
Neem daarentegen in Gent de Engelsche afdeeling, die in dit opzicht voorbeeldig
ingericht is. Overal ruimte en nog eens ruimte. Op de drukste dagen kan men er
zich goed bewegen, het geheel overzien. De vitrines, naar één model gevormd, met
opschriften in denzelfden geest uitgevoerd zonder overdadige mooiigheden, vormen
met de lichte, heldere zalen een mooi geheel, dat uitlokt tot rustige beschouwing.
Zooveel mogelijk is alles bijeen gehouden, groepsgewijze tentoongesteld en
vaklieden vinden in een eigen hoekje alles tezamen, wat voor hun belangwekkend
kan zijn. Fraaie boekbanden, een waarlijk schitterende schriftkunst, een uitvoerige
aardewerk-afdeeling, waar overal het felle, nieuw-gevonden rood te vinden is.
Ook de Duitsche afdeeling, hoewel minder gunstig belicht, biedt diezelfde gesloten
werking.
In zulke voortreffelijk ingerichte afdeelingen komt men er toe het tentoongestelde
nader te bezien en, het is een waarheid als een koe, dàt is toch het doel der
exposanten! Zij exposeeren niet voor hun plezier, ze willen hun voorwerpen
verkoopen, in het minste geval, dat hun inzending g e z i e n wordt.
Die nuchtere waarheid is in de meeste
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andere afdeelingen over het hoofd gezien. De Hollandsche is in dit opzicht al een
zeer slim voorbeeld en ik meen te mogen zeggen, dat, afgezien van het groote
altaarstuk aan den ingang, de beschuitjes met kaas op de bezoekers de meeste
aantrekkingskracht hebben, voor de vreemdelingen de éénige herinnering aan de
Hollandsche afdeeling vormen. Gebrek aan ruimte is hier de fout! En evenmin is er
iets te bespeuren van een artistiek geheel. Afgezien van den middenzaal is het zoo
pietepeuterig, zoo kermisachtig, dat men het niet begrijpen kan, dat hier het Rijk
der Nederlanden met zijn vroeger zoo schitterende kunstnijverheid exposeert.
Maar Nederland kan zich troosten, het is in goed gezelschap! De Fransche
afdeeling, hoe uitgebreid ook, biedt wel meer ruimte, doch is even verward. Men
vindt eenvoudig geen weg tusschen den doolhof van vitrines en veelal krijgt men
den indruk, dat Frankrijk zijn groote ruimte heeft willen vullen zonder eenige eischen
aan het tentoongestelde te stellen. België is in dat opzicht iets beter, doch vergeet
eveneens de eischen eener moderne tentoonstelling.
Wat dat aangaat, heb ik steeds respekt voor Canada, al is hier niets artistieks te
vinden en al is dit milieu ettelijke malen reeds vertoont. Canada wil landverhuizers
trekken èn op zijn rijke produkten wijzen. In de ruime zaal zijn de wanden met
diorama's en de ruimte daarvoor met produkten gevuld. Hier en daar zijn levende
dieren, jonge beren en bevers, die de belangstelling gaande houden en zelfs de
domste boer zal deze afdeeling verlaten met de gedachte, dat Canada een rijk land
is met veel vee en vruchten. Daarmee is het doel dezer tentoonstelling volkomen
bereikt!
Ook de Belgische Kongo mag er in dit opzicht zijn. In een rotonde zijn aan de
binnenzijde mooie stukjes van negerwerk te zien, aan de buitenzijde diorama's en
produkten. Ook deze afdeeling is zeer overzichtelijk, juist geschikt om een volk wat
van zijn kolonie te laten zien.
Onwillekeurig moet men tot deze opmerking komen en dat is het goede, het
leerrijke van deze Gentsche tentoonstelling. Op geen andere zijn zoozeer de fouten
van het zorgelooze tentoonstellingswezen aan den dag gekomen en wie eenigermatig
kritisch van aanleg is, zal zelfs na oppervlakkig bezoek tot de ervaring komen, dan
hier nieuwe wegen m o e t e n betreden worden. De tijd der gemoedelijke commissies
is voorbij, eveneens dat der eerebaantjes. Er zijn mannen noodig, die smaak en
ervaring hebben, vóór alles architecten, die tevens bouwkunstenaars zijn.
Want ook op architektuurgebied zijn hier wijze lessen te vinden. Allereerst die
mooi gevonden straat der Naties, die lange reeks der gestrekte, blanke gebouwen,
in het midden de kleurige bloemenperken, afgesloten door den hoogen koepel van
den ingang.
Dan de tentoonstellingsgebouwen! Het Fransche, Belgische en het Engelsche
zonder overdadigen sier. Vlak gehouden, lange wanden met een zuilengang en bij
de Fransche merkt men met groote verbazing op, dat de fries met lauwertakken
een modern tintje heeft, dat Frankrijk hier zijn geliefde Louis-motieven verlaat, iets,
dat dan ook in overeenstemming is met het R.F., aan de ingangen duidelijk
aangebracht.
De Duitsche gevel wordt natuurlijk erg leelijk gevonden, maar men vergeet, dat
hier zonder staatshulp, uit een zeer bescheiden beurs gearbeid moest woorden. In
statige lijnen geeft den gevel geheel den indruk van een tijdelijk gebouw; er is niet
de minste mooimakerij bij, in goed gevonden indeeling heeft de bouwmeester
schoonheid gegeven. Maar natuurlijk is het niet iedereen gegeven dit in te zien,
want juist op dit gebied is men zooveel overdadigs, zooveel onnatuurlijks gewend,
dat men de meest bescheiden waarheden gaat vergeten.
Italië met zijn imitatie-paleisje valt meer in den smaak en niemand, die in de hoek-
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torens met vergeten trappen bouwkundigen onzin herkent.
Nederland deelt met... Perzië de twijfelachtige eer, een oud gebouwtje na te
bootsen. Bij volgende gelegenheden verdient het aanbeveling een hekje om de
buitenwanden te plaatsen, want nu is het een volksvermaak geworden de fictieve
baksteen af te scheuren en het gaas te vertoonen, een vondst, die enkele dames
bizonder ‘leuk’ bleken te vinden.
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Wil men oude gebouwen imiteeren, dan moet de poging zoo serieus mogelijk
uitgevoerd worden. De ‘valsche schijn’ moet vermeden worden en dat is bij de
gebouwtjes der Vlaamsche steden beter dan bij het Hollandsche gelukt. Men voelt
bij de eerste iets van de bekoring van het oude, er is iets intiems in deze geveltjes
en bovendien van de Belgen, vaar moderne bouwkunst vrij wel ontbreekt, kan men
niets beters verwachten.
Tot slot zou men eigenlijk iets over de afdeeling ‘schoone kunsten’ moeten zeggen.
Maar eerlijk gezegd is het rommelige gedoe van een wereldtentoonstelling de minste
geschikte plaats om heusche kunst te gaan waardeeren. De schilderijen zijn er met
recht paarden voor de zwijnen en het zou veel doelmatiger zijn geweest, wanneer
de afdeelingen der beschaafde landen iets van die artistieken geest hadden getoond,
wanneer kunstenaarshanden een waardige omgeving voor de produktie van hun
land hadden gevormd. Dat zou meer beteekenen dan het ophangen van schilderijen
en het neerzetten van beelden.
Elberfeld.
J.A. LOEBÈR JR.

De jubileum-postzegels.
Wij jubelen niet alleen ter eere onzer onafhankelijkheid, door middel van
tentoonstellingen waar al dan niet een Lunapark aan verbonden is, maar zullen ook
in de jubileumspostzegels een blijvende herinnering aan dit eeuwfeest bewaren.
Nu is dit op zich zelf niets nieuws, in andere landen pleegt men ook bij tijd en wijle
gelegenheidszegels uit te geven; wij denken bijv. aan de Oostenrijksche
jubileumspostzegels, aan de Charles Dickens-postzegels in Engeland, aan.... helaas
met schaamte, onze zoo mislukte de Ruyterpostzegels, Deze laatste creatie van
‘een onbekende’ heeft duidelijk aangetoond dat onze Rijksbestuurders geen begrip
van een postzegel hebben, wat begrijpelijk is, omdat men nu eenmaal niet overal
van op de hoogte kan zijn, maar bovendien dat zij niet weten tot wien zich te moeten
wenden. En dit is opmerkelijk zoodra er sprake is van Rijks- en gemeentelijke
sierkunst. Wij zullen nu de De Ruyterpostzegels, onzaliger nagedachtenis, laten
rusten, wij schreven er trouwens destijds, bij verschijnen, hier ter plaatse over, maar
willen even aanstippen dat het philatelistische tijdschrift ‘Confidentia’ over de nieuwe
postzegel voor onze koloniën schrijft: ‘De nieuwe typen zijn ontworpen door de firma
Enschedé en Zonen te Haarlem’.
Nu vraag ik u, ontwerpt zoo'n firma, ontwerpt een van de directeuren, of een van
de onbekende leden van het personeel?
Wie is nu eigenlijk de verantwoordelijke
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persoon; niet de graveur D. Harting, die de technische uitvoering van het kopje
gehad heeft, die buitendien, hoe groot zijn capaciteiten op ander gebied ook zijn,
toch niet de man is om een decoratief ontwerp van een postzegel te maken. Zelfs
Dupont, wiens kwaliteiten ik zeer zeker bijzonder waardeerde, miste de gave en het
inzicht een decoratief geheel samen te stellen; zoowel zijn zegeltje voor Perzië, als
zijn sluitzegel voor de Vakschool voor de Typografie, zij zijn geen uitingen van
decoratieve kunst, zooals wij die heden ten dage begrijpen.
Een vermeldenswaardig en heugelijk feit is het dan ook, dat men thans met de
jubileumszegels eens terecht gekomen is bij een versierend kunstenaar, bij een
man die krachtens zijn werk een inzicht in deze zaak kan hebben. Men heeft van
enkele zijde de bevreemding uitgesproken dat deze opdracht aan een architect
werd gegeven en niet aan een grafisch kunstenaar, en hier is iets voor te zeggen,
want de opdrachten die onze grafische kunstenaars van regeeringswege bereiken
zijn zeer schaarsch, en in den bouwwereld zou men er even vreemd van opgezien
hebben indien de bouw van een Vredespaleis, of een Rotterdamsch stadhuis b.v.
aan Van Hoytema, Roland Holst, Derkinderen of Veldheer waren toegewezen.
In dit geval is men nu er echter niet zoo heel ver naast geweest, daar De Bazel,
mede door vroeger grafisch en decoratief werk, getoond heeft de kwaliteiten te
bezitten om voor een dergelijk gegeven een oplossing te vinden.
Laat ons daarom in stede van ons te verdiepen, wie wèl de jubileums-postzegel
had moeten maken, ons verblijden in het feit, dat nu eens een kunstenaar en geen
firma hiertoe werd aangezocht. Wel is er een ‘maar’ en hierop komen wij aanstonds
nog even terug, n.l. dat de ontwerper en de uitvoerder twee personen waren, die,
al was de samenwerking nog zoo groot, toch ieder hun eigen inzichten hebben;
doch wij hopen, dat wij een volgende maal ook dat niet meer te releveeren hebben.
De opdracht dan voor een stel jubileumspostzegel gewerd aan den heer De Bazel,
o

die daarbij echter gebonden was 1 omdat er de beeltenissen respectievelijk van
o

Willem I, Willem II, Willem III en Koningin Wilhelmina op moesten voorkomen en 2
omdat het formaat bepaald zou worden door de maten waarmede de
perforeermachine kan werken. Hierdoor was de ontwerper gebonden aan de maten
der bestaande postzegels, veelvouden of combinaties daarvan en zijn de postzegels
voor hunne hoogte wel wat smal, waardoor tevens het woord ‘Nederland’ in 't gedrang
komt.
De voorwaarde, en deels is dit begrijpelijk, dat de portretten er op moesten staan,
maakte de oplossing van een geheel ornamentalen zegel zeer bezwaarlijk. Zooveel
mogelijk heeft De Bazel hiernaar getracht door de teekening der schaduwen zeer
eenvoudig te houden, en dus feitelijk meer het type te geven dan het portret, maar
juist hierin is later een wijziging gekomen.
Slechts twee verschillende randen werden voor de vier verschillende typen van
postzegels gebruikt, en ook dit lijkt mij minder verkiezelijk, daar hierdoor de
postzegels niet geheel ‘aus einem gusz’ gemaakt zijn, maar de kop, rand en
middenfond in elkaar moesten passen, wat, gegeven de verschillende bewerkingen,
die het koper plaatje waarin ze gegraveerd zijn moet ondergaan, niet immer volkomen
kan zijn.
De koppen (de omlijstingen zijn als ik goed ingelicht ben van andere hand) zijn
n.l. gegraveerd door Prof. Aarts die daartoe een fotografische verkleining op koper
van De Bazels ontwerpen had. Uit de vergelijking - wij reproduceeren daartoe de
teekening met Willem III er op naast de postzegel zooals die geworden is - blijkt
voldoende dat Prof. Aarts hier veel verder is gegaan dan de teekening aangaf. Hij

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

heeft er, zooals men dat wel eens aanduidt, meer relief, meer ‘leven’ in gebracht.
Nu

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

399
moge dit op zichzelf verdienstelijk zijn, in de zooveel mogelijk decoratief gehouden
koppen is dit zeer zeker af te keuren, daar zij hierdoor ietwat uit het kader vallen.
Aangezien men de postzegels nu eenmaal niet per stuk kan drukken, maar aan
vellen van tachtig, moeten van die ééne oorspronkelijke gravure galvano's gemaakt
worden en deze tegen elkaar gezet, om daarvan weer nieuwe galvano's te maken
tot er een geheel vel compleet is.
In dit geval werd de zaak natuurlijk nog wat ingewikkelder en omslachtiger, daar
de twee randen om de verschillende koppen moesten gezet worden, en daarna de
onderscheidene waarden er afzonderlijk onder gegraveerd. Deze weg is zeer zeker
nog al omslachtig en waar er zooveel verschillende handen, wij willen nog niet eens
zeggen hoofden, bij te pas komen, daar kan het niet anders of het eindresultaat is
zeer verschillend van den eersten opzet.
Waar onze graveurs echter geen decoratieve kunstenaars zijn, (een postzegel
zal toch in eerste instantie wel een uiting van sierkunst en niet een picturaal geval
moeten zijn) daar zou de decoratieve ontwerper zeker het best doen zijn project
zelf te graveeren. Het schijnt ook de oorspronkelijke bedoeling van De Bazel geweest
te zijn de postzegel in hout te snijden, mogelijk à l'instar van de Belgische postzegels
van Prof. Edw. Bellens. Nu dit, om welke reden dan ook, niet geschied is moeten
wij maar tevreden zijn dat wij in ieder geval toch een goed bedoelde en deels goed
geslaagde jubileumspostzegel gekregen hebben.
Wat ook aanmerkelijk in het voordeel van deze postzegels pleit zijn de kleuren,
die waarlijk zeer beschaafd aandoen, hetgeen te verkrijgen, ik twijfel er niet aan,
wel een toer geweest zal zijn. Want drukkers zijn als meerdere vakmenschen zeer
conservatief en gebruiken bij voorkeur, wij weten het helaas uit ondervinding, slechts
enkele kleuren, waar zij dan heel den regenboog mede in elkaar goochelen. Zij
o

zweren bij milori-blauw, bij zijde-groen, bij roode lak N zooveel enz., enz., maar in
dit geval hebben zij nu letterlijk eens uit andere vaatjes getapt, en is er met mooi
groen, geel, grijs, violet etc. gedrukt. Men heeft daarenboven deels gebruik gemaakt
van getint papier en combinaties gemaakt als: donker groen op groen, okergeel op
geel, rood op rose, grijs op wit, violet op blauw, leder-bruin op wit, ceruleum op wit,
geelgroen op wit, wijnrood op wit, violet op wit, chromaat geel op geel, oranje op
geel, smakelijke combinaties dus, waardoor deze postzegels als kleurgeheel op
zich zelf reeds aantrekkelijk zijn.
Mogen wij ze dan ook al niet in alle deelen geslaagd beschouwen, en een volgende
keer (het behoeft nu geen honderd jaar te wachten) nog iets beters, meer één
geheel, verwachten, toch is het feit, dat men heeft ingezien, voor een dergelijke
opdracht bij een kunstenaar te recht te moeten komen, verblijdend. Laat de
Regeering deze ingeslagen weg nu niet verlaten, misschien krijgen wij dan, door
middel van een prijsvraag wellicht, nog wel eens heel mooie postzegels. En als de
Regeering dan zóó voortgaat, volgen de Gemeenten van zelf, wanneer zij decoratieve
versieringen behoeven, voor hare scholen, haar monumenten, haar drukwerk,
Zouden wij dit nog beleven?
R.W.P. JR.

J.W. van der Heide, A. Dumoulin en Theo Rikoff in den Larenschen
kunsthandel, Amsterdam.
Drie Hollanders, die naar het buitenland togen, en er zich een positie veroverden.
Van der Heide en Rikoff wonen in de schilderstad München, Dumoulin in België.
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De eerste, van wien men al te Amsterdam en te Arnhem op de Vierjaarlijkschen
werk zag, schildert voornamelijk landschappen en vee. Met een zekere neiging om
bont te zijn, verbindt hij wel een streven naar een dramatisch effect, dunkt me; als
hij bijvoor
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beeld paarden en koeien of trekossen in zwaren arbeid schildert. Maar niet dàn is
zijn werk het best. Ik voor mij althans vond eenige landschap-studies van de
Drentsche heide eigenlijk sterker en zuiverder van effect, soms waren de luchten
zeer expressief en fijn, en zoo was er onder de vele groote, die zeer verdienstelijke
kwaliteiten vertoonden, een drie- of viertal kleine dingskes, die toch een gaver en
karaktervoller geheel te genieten boden. En daarbij werkelijk dramatischer houding
hadden, in haar wedergave van het versomberd-bonte, zware, eenzame aanschijn
der heide-vlakten onder grauwe, donkerende luchten. Hoewel sommige der
schilderijen, vooral de grootere, niet uit de verf zijn gekomen, lijkt me Van der Heide
toch wel een echt natuurlijke schilderbegaafdheid te bezitten, die dan vooral blijkt
uit de levensgroote studie van een koeiekop.
Albert Dumoulin is een knap figuurschilder. al brengt hij het zelden, zelfs bij
saamschikking, tot iets dat men compositie zou kunnen noemen. In de vele koppen
uit zich veel bekwaamheid van een academische soort. De interieurs, die een beter
periode schijnen te representeeren, zijn met meer lust en frischheid geschilderd. In
de kleur is hij frisch en niet ververig, maar de factuur is niet edel genoeg om het
naschilderen van toevallig-pittoreske hoekjes tot iets zeer belangrijks te maken. Ik
erken volkomen, dat deze waardeschatting naar al te groote subjectiviteit smaakt,
en geef haar onder voorbehoud. Want naar een anderen maatstaf, met pure techniek
bijvoorbeeld, mete, wie daarin behagen vindt.
Een curieus geval lijkt mij dat van Théo Rikoff. Een Hollander (al was hij, mag
men zijn naam gelooven, niet van zeer vreemde smetten vrij), die te München woont
en er genre-stukjes maakt met figuurtjes en milieu's uit der rococo-tijd. Het
anecdotische genre is bij ons door Bakker Korff in een zeer, door David Bles in een
wat minder edelen vorm betracht; vandaar, dat de catalogus van den Larenschen
kunsthandel op deze voorgangers wijst. De vergelijking met Bles is zeker de meest
gepaste, al zal men niet mogen vergeten, dat Duitschland in Ludwig Knaus en Franz
Skarbina, om zeer vele anderen naamloos te laten, reeds de anecdotische en de
rococo-tendenzen op verwante wijze botvierde. Waarbij wij ons ook nog den
Münchener Karl Spitzweg mogen herinneren, de eenige van al deze heeren bij wien
het genre niets illustratiefs heeft, misschien in de eerste plaats omdat hij het niet
costumeerde en antiquariseerde, vervolgens door zijn temperamentvolle, naar het
impressionistische neigende peintuur, en eindelijk door de stemming die hij legde
in zijn humoristische tafreeltjes. Laten wij nu Bakker Korff, delicieus teekenaar en
geestig schilder, niet aan de vergelijking deelnemen, dan is David Bles toch in zijn
beste werk nog altijd veel warmer van kleur en losser van vormduiding dan de
schilder die hier exposeert. Daarentegen is deze misschien veelzijdiger teekenaar,
hij geeft niet, als Bles, het veelvuldig zich herhalend type. De schildertrant is koel,
maar zeer knap en verzorgd; dit geldt evengoed voor de behandeling der stoffen
als voor iets anders. Hij is de verdienstelijke ‘compositeur’, die de illustratieve, d.i.
volkomen zakelijke, nimmer tot geestdrift of uitbundigheid gestegen behandeling
van allerlei bedachte taoneeltjes volkomen aan kan. De titels ‘Dobbelaars’,
‘Jagerslatijn’, ‘Lezende Jager’, enz., zijn onontbeerlijk. Wij zijn het ontwend, dat om
een dergelijk conventioneel grapje het gansche arsenaal der schilderkunst in gebruik
wordt gesteld, en ik vrees, dat het ongeduld dezen eeuw zelfs Meissonnier niet
meer met warme gevoelens herdenkt. Wil men in deze aardige schilderijtjes het
onderwerp nemen als louter pretext voor teeken- en schilder-praestaties, dan zal
men ze een zekere mate van waardeering zeker niet kunnen onthouden.
C.V.
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Brief aan den kunstschilder Alfred van Neste,
door Maurits Sabbe.
Nu ik uw laatste schilderijen zag, mijn vriend, weet ik zèker, dat het u gaat zooals
mij!
Uitgeweken Bruggelingen, hangen wij beiden nog steeds aan de moederstad vast
met al de vezeltjes van ons gevoel en wanneer wij onze herinnering of fantazie vrij
haar wegen laten gaan, dan wordt het bij u als bij mij onveranderlijk weer Brugge,
Brugge u n d k e i n E n d e !
O, zonder vrees een sceptisch lachje op uw lippen te wekken, durf ik u nu wel
vragen of gij ook niet heel oprecht meent, dat de oude en wondere stad ons, haar
kinderen, voor steeds gevangen houdt in den ban eener liefde, die grooter en inniger
wordt naarmate wij langer en verder van haar verwijderd leven. Gij voelt ook, niet
waar, dat de liefde van den Bruggeling voor zijn Brugge een dier groote liefden is,
die opvorderen voor het leven en door de afstanden niet uitgewischt maar gelouterd
en verhoogd worden.
Ik heb die liefde met haar vromen vrede, haar stillen weemoed, haar
wereldvreemde rust gevoeld in uw laatste werk, ik heb ze mij zien tegenlachen en
voelen omstreelen en doordringen. Ik heb mij in die gemeenschappelijke liefde
nader bij u gevoeld dan ooit te voren. Dat is ook een van de wondere werkingen
van de schoone slaapster ginder aan de Noordzee. Zij vereenigt wie haar liefhebben.
Ik heb me weer zoo heel klaar herinnerd hoe wij als jongens wel eens samen
speelden in die oude, verlaten straten, waar 't gras tusschen de keien groeit en de
weergalm stom schijnt, - en nu weet ik ook zèker, dat Brugge reeds toen zijn
tooverwade aan 't weven was rondom uw nog onbewuste, even ontkiemende
kunstgevoel. Ik zie u daar nog uw eerste schetsjes teekenen, - ge droegt toen nog
een korte broek en waart zeker nog geen leerling van de academie! 't Waren hoekjes
vol grillig lijnenspel, het torentje van 't Boterhuis, een boogbrug over een ‘reitje’ of
eenig ander sieraad der stad. Kondt ge toen vermoeden, dat hetgeen u in die
vlegeljaren alleen in speelsche neiging boeide uw later leven volledig beheerschen
zou? Neen, niet waar? Geen jongen vermoedt zoo iets. Maar, dat Brugge's lijn en
kleur en stille poëzie, die u reeds zoo vroeg bekoorden, aan het beste deel van uw
later werk wijding en warmte schonken, dat is voor mij en ook wel voor u, na uw
laatste schilderijen, een zekerheid.
De toevalligheden van het leven hebben U wel van Brugge verwijderd, gij zijt wel
te Antwerpen ingeburgerd, - de groote stad van drukte en gewoel, levenskracht en
rijkdom rekent u onder de haren, - gij werdt zelfs de erkende heraut harer openbare
vreugden, immers geen feest te Antwerpen zonder dat kleurenfeest vol blijheid,
waarmede uw plakkaarten den Sinjoren kond doen, dat het kermis wordt, - uw hart
deed u wel een Sinjorin tot vrouw nemen en uw huis is wel Antwerpsch, - maar toch
durf ik u zeggen, dat ge maar een Antwerpsche Bruggeling zijt.
Het geweldige leven, het breed-sinjoorlijke gebaar, de macht en de pracht van
Antwerpen deden u Brugge niet vergeten en, beken het maar openlijk, - uw laatste
werk zou het toch doen indien gij het verzweegt! - beken het maar, dat in de beste
oogenblikken van blijde kunstconceptie, van vruchtbaar mijmeren over het
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werk dat groeien zal, als de innerlijke stemmen aan het spreken gaan, zij over
Brugge spreken en in 't Brugsch.
In uw vroeger werk scheen bij een oppervlakkig toekijken de lijn der Brugsche
bezieling al eens verloren te loopen of weg te duiken onder den rijken bloei van
Antwerpsche Renaissance-weelde, die gij met merkwaardigen zin voor versiering
liet ontluiken in teekeningen en boekverluchtingen, maar toch was het merk der
moederstad nog aanwezig. Gij droegt toen vooral het teekenachtige van
middeleeuwsch Brugge in u om. U trok de heraldieke schoonheid van gepantserde
ridders en wapenschilden, golvende vederbossen, wimpels en standaarden en
rijkgetooide schabrakken, doorslingerd met linten en festoenen, sierlijk gestyliseerd
met zelden falenden smaak. 't Was 't epos der Brugsche Metten, 't waren de Leeuw
van Vlaanderen en Willem van Gulik, die gij in een apotheose, van lijnen
verheerlijktet. U bekoorde nog het sprookjesachtige der stad met zijn dieperen zin
vol droomenpoëzie. 't Waren de blanke zwanen op de sluimerende wateren, de
oude legenden en sagen met hun weemoed en hun humor, de grillige
gevelsilhouetten, de torentjes van kloosters en burchten op den hemel inkepend,
het mysterie van donkere poortgangen, - 't was de heele romantiek der
middeleeuwsche stad, die uw teekenstift leidde. Uit de koortsachtigheid van de
rumoerende moderne wereldstad droomdet gij u weg naar de onverstoorde
archaïsche rust der Brugsche ‘reien’.
Als ik den stapel uwer teekeningen, rechts en links verspreid in boeken en
tijdschriften, in overzicht neemt, dan vind ik daar onderwenwerpen van allen aard,
doch de mooiste en de voor uwe persoon-
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lijkheid kenschetsendste voortbrengselen vertoonen alle dien éénen en zelfden
Brugschen trek. Waarheen uw teekenaarsfantazie u ook meetroont, in welke
verbeeldingen zij zich ook vermeit, telkens is zij het volledigst en het aantrekkelijkst
wanneer zij haar archaïsche neigingen, haar zin voor oude-steden-romantiek, den
‘Brugschen trek’, die haar nooit loslaat, onbewimpeld volgt.
In de schilderijen, die ik nu van U zag, leeft een reëeler Brugge. 't Is niet meer
het middeleeuwsch visioen noch de teederheid van sproke en sage uwer
teekeningen, maar het werkelijke Brugge met zijn straten en reien, markten en
pleintjes, scherp waargenomen met een merkwaardig gevoel voor kleur en licht, het schilderachtige Brugge met de boeiende schoonheid van al wat langzaam kwijnt,
met den wonderen kleurentooi, die verleend wordt aan alles wat in stilte wegsterft.
Ik kan ze niet bekijken, die verlaten buurten, die gij zoo trouw en liefdevol schildert
met de klamme, oude tonen van verweerde mossige muren, met de echte Brugsche
atmosfeer, of ik zie de menschjes, die er leven met hun eigenaardig, eenvoudig,
onbeholpen gepieter en gedoe, dat toch zoo innig menschelijk is en zoo stil ontroert.
Ik heb weer te Brugge geleefd toen ik uw schilderijen bezag en dat was voor mij
een genot vol blijheid en weemoed - wellicht hetzelfde, dat gij hebt gevoeld toen gij
die oud bekende hoeken schilderdet.
Ik heb met u vertoefd langs de stille ‘reien’ - langs de Groene Rei, de
Speelmansrei, de Rozenhoedkaai of hoe ze dichterlijk-schilderachtig ook heeten, langs
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die droomende ‘grachten’, die de wereld door de poëtische faam van Brugge
ronddragen.
Hier hebt ge stellig een der heerlijkheden van Vlaanderen in uw werk gevat.
Er is in ons land een Rubeniaansche en Jordaensche heerlijkheid van
levensovervloed, van weelderige uiterlijkheid en grootsche zinnelijke kracht, en er
is een Memlincsche en Van Eycksche heerlijkheid van innige zielsmystiek met
glanzende hemelvisioenen. Die beide uitzichten van ons land en onze kunst worden
dagelijks geroemd. Doch daarnaast zijn er nog andere en niet minder kenschetsende.
Er is nog een heerlijkheid van intimiteit, van gezellige huiselijke wonne, van zindelijke
degelijkheid, die hoogtij viert in de interieurs van De Braeckeleer, en ook nog een
heerlijkheid van melancholie, van vervallen en verkwijnen in schoonheid van kleur,
die wij in onze oude, doode steden en steedjes en bovenal te Brugge aantreffen.
Die laatste schoonheid ligt in de schilderijen, die ik onlangs van u te zien kreeg.
Uw kleuren zingen bij voorkeur de stille elegie van de kwijnende stad tusschen grijze
hemelen en donkerspiegelende wateren, en glijdt de zon al eens om al dat oude
verweerde heen, dan is het met zachte streeling als vol meewarigheid, ofwel
speelscher en wufter als een coquetteering van het leven met den dood.
Van de Groene Rei geraakt ge niet weg! Vijf verschillende zichten van dien
heerlijken stadshoek!
Daar boeit u de mooie kaaiboog met het scheptrapken. De gevelpunten en daken
teekenen hun sierlijk gekartelde lijn tegen den hemel af en in de verte doezelt de
torenspits van O.L. Vrouw op. Alles kronkelspiegelt in de ‘rei’, die den parelgrijzen
hemel in haar schoot gevangen houdt en waarop hot logge binnenschip rust, dat
de smaragden en robijnen van zijn roer ook in 't water laat vallen. Aan den overkant
staat die oude, eenige treurwilg, dien wij daar altijd geweten hebben en dien wij ons
daar niet wegdenken kunnen. Hij laat de groene weelde van zijn bladeren
melancholisch in het water druipen. Hij geeft den toon aan van uwe zoo malsch en
breed geborstelde kleurenelegie, vol stille treurenswellust.
Dan gaat ge verder en schildert weer de rei met haar kaai, nu in hun zwenking
naar het oude Voldersreitje toe. Weer die gevels en die rustende karren op den dijk,
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het witte tuinhuisje, dat een uitsprong op het water maakt. Op den achtergrond
ditmaal een grillige warreling van dakvlakken en het trage binnenschip, dat als in
een droomvaart voortschuift, geluidloos als het leven in deze doode buurt. De wasem
der eeuwen, die aan de verhapstukte brokkelmuren van huis en tuin en kaai
vastkleeft, ligt met al zijn wondere tinten en schakeeringen in uw schilderij en geeft
er den dieperen zin van aan: wegsterven in schoonheid en verlatenheid.
Dan komt gij, altijd langs dezelfde ‘rei’, tot het P a a r d e n b r u g s k e n , dat gij in
drie verschillende aquarellen en schilderijen langs alle kanten bekijkt als om geen
enkel uitzicht van zijn sierlijk gelijnde, grillig verrassende architectonische schoonheid
en voornamen kleurenrijkdom te laten verloren gaan.
Van rechts ziet gij het met zijn zwierige kaaihelling en zijn stouten boog, als een
poortgang over 't water, dat de kleurenfijnheid en het lichtgeglim van steen en hemel
liefdevol opvangt. Ge hebt blijkbaar genot gehad in het schilderen van de groote
blikkerende ramen in het zwijgende huis aan den overkant, en van de vlinderende
zonnevlekken tusschen de bladeren der boomen en op de muren. Hier hebben wij
dat behaagzieke spel der zon, die de elegie bijna tot idylle maakt - een echt Brugsche
idylle met een archaïsch geurtje van naïeven, kinderlijken eenvoud, waar oude
wijvekens met witte pijpmuts en zwarten kapmantel brood werpen naar de zwanen
als ijdel, onschuldig dagbedrijf, terwijl de Halletoren, die zich in de verte in silhouet
vertoont, het liedje beiaardt van de voorbijgaande uren.
't Brugsken langs den linker kant is even mooi als langs den rechter kant, doch 't
mooiste van al hebt gij het geschilderd toen gij er vlak voor zat, op uw doek
Z o n n i g e S t r a a t . De brug zelf is nu niet meer het hoofdmotief, maar wel de
smalle kronkelstraat, waarop zij toegang geeft en hier hebt gij de zon laten streelen
en minnekoozen naar hartelust. Ze toovert warme, rijke tonen op de geveltoppen,
de muren en de straatkeien. 't Is al goud, dat ze gudsend laat spatten over de oude
straat, die ze tooit als in nieuwe jeugd. O, die zon op de oude stad, die poëzie van
leven en dood, eeuwigheid en vergankelijkheid!
Naar de Augustijnenrei bracht gij mij ook, naar die mooie brug met haar drie bogen
en brokkelige borstwering met breede zitbank. Hier weer deedt gij de poëzie

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

406
der oude steenen en der zwijgende wateren onder de kleurenvreugde der boomen
heerlijk opleven.
Mijn kennis der Brugsche buurten hebt gij hier wel een beetje willen verschalken,
maar ik ben er toch niet ingeloopen! Die mooie hoekhuizen op den overkant der
brug, ei! die staan daar niet te Brugge. 't Zijn leelijke, stijllooze ‘Mietkasernen’,

HET DIKKE VISCHWIJF.

die zich daar in werkelijkheid verheffen en de mooie huizen, waardoor gij die op uw
schilderij vervangt, zijt gij elders gaan halen in de stad. Dat is een bedrog, vriend,
- doch ik neem het u volstrekt, niet kwalijk. 't Is een bedrog uit liefde, dat men even
gaarne vergeeft als een leugen uit liefde. Uw liefde gaat naar het oude, het gave,
onverminkte oude en herstelt wat domme, smaaklooze menschen vernietigden. 't
Was u niet te doen om een document te leveren, maar enkel om een impressie te
schilderen, die gij zoo volledig mogelijk wenschtet. Waar is de schilder van
stadsgezichten, die zich een dergelijke, vrijheid niet zou veroorloven?
Op de Brugsche markten kom ik ook met u. Daar hebt ge de K l e n e
V i s c h m a r k t met haar schilderachtige, zoo gansch eigen drukte. Al die stalletjes
die glimmen met den paarlemoeren schijn van glibberige kabeljauw, schelvisch en
makereel, met de roze tinten van roggen, die als vlinders van de zee hun gestraalde
vlerken strak openspannen; al die groote blauwe, groene, roode parapluies, die de
versche waar tegen de helle morgenzon
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moeten beveiligen; al die verkoopsters met eigen dracht en eigen taal; al die
dingende huisvrouwen in lakenschen kapmantel; ik zie ze alle weer echt en levend
op uw doek.
O p d e n D i j v e r , onder de zondoorschenen boomenrijen, is 't een soortgelijk
leven. Hier is 't de negotieplaats van de ‘prondelaars en prondeletten’, zooals de
Brugsche volksmond de menschen heet, die

KERSTMIS IN VLAANDEREN.

handel drijven in ouden rommel. Koper en tin, bonte beeldjes, prenten, verhakkelde
schilderijen, oude kleeren, dat alles spee!t hier ondereen, blijde kleurvlakken werpend
onder de slenterende menigte.
Uw markten zijn een vreugde voor mijn ep kleuren verslingerd oog en voor mijn....
herinnering aan den verren Brugschen tijd.
Eén schilderij was er, die niet een Brugsch maar een Antwerpsch hoekje
voorstelde, en toch was ze nòg.... Brugsch. Ik bedoel uw K e r s t m i s i n
V l a a n d e r e n . 't Is wel het zoo stemmige, ouderwetschteekenachtige
godshuispleintje bij de St. Andrieskerk te Antwerpen, dat gij hier zoo flink in een
mooie dampluchtige winter-atmosfeer hebt geborsteld. Maar is dat pleintje niet een
hoekje van Brugge te Antwerpen? 't Is niet de weidsche pracht vol intense beweging
en leven van de Antwerpsche leien, - 't is niet de Schelde met haar mastenbosschen
aan verre horizonten, - 't is niet het geweldige havenbedrijf met krijschende kranen
en gillende reuzenschepen, - 't is niet het specifiek Antwerpsche leven van kracht
en uitbundigheid, dat u te Antwerpen aantrekt, maar wel hier en daar een verloren,
verlaten, verdrongen oude achterbuurt of vroom pleintje, waar 't rumoer van 't groote
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stadsleven verstomt en waar er iets omvlot van den droom, dien gij van den huize
uit in u blijft omdragen. 't Is Brugge, die gij te Antwerpen zoekt. Zeg het mij heusch
of het geen Brugsch liedje is, dat ze zingen, die drie-koningen-zangertjes met hun
sterre?
't Is het liedje uwer Brugsche kindsheid en ze heeft gelijk de dichteres, die zingt:
‘Wat in de kinderjaren
het harte boeit en tooit,
blijft eeuwig in 't geheugen
en men vergeet het nooit.’

Zoo gaat het u, zoo gaat het mij.
Met den geest kunnen wij veel uiteen loopends omvatten, nieuwe, ongekende
wegen opgaan, ons wijzigen en vervormen, maar met het hart liggen wij vast aan
het oude, aan de eerste indrukken. Dit is het werk van de tooverkracht, die van
Brugge's schoonheid uitgaat. Wij kunnen daar niet buiten.
Volg dan maar gerust dien trek van uw hart, mijn vriend, als kunstenaar kunt gij
geen beter leidsman vinden. De stijgende schoonheid van uw laatste werk noopte
mij u dit te zeggen.

Geluk
door Johan Schwencke.
Geluk kan niet in rein begrip bestaan,
Bij 't vatten van haar schoon is 't reeds vergaan,
Als aangeroerde wiekjes-tooi van vlinders
Door dartel handen-spel van blijde kinders,
Zoo is de roos het allerschoonst gewaand
In vast bezit van onze ruwe handen,
Maar drâ is onze wilde lust getaand,
Als d'eerste blaadjes vallen uit de randen.
Zoo is de stilte door een stem verstoord,
Die wijs wil praten van haar mooi bestaan,
Dat juist bij 't vlieden even heeft bekoord
Ten afscheid, om voor lang weer heen te gaan.
Geluk kan niet in rein begrip bestaan,
Bij 't vatten van haar schoon is 't reeds vergaan,
Maar naklank van het onbewust genieten
Zal ons door weemoedsvreugde vaak verdrieten...
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De collectie Drucker in het Rijksmuseum te Amsterdam,
door Max Eisler. (Slot).
Ter inleiding in de kunst van Anton Mauve (1838-1888) biedt zich hier een schilderij
aan, dat zijn populairste motief vertegenwoordigt, de ‘Heide te Laren’ (1534 a). Maar
dit stuk wint het, door zijn bizondere kwaliteit, van iederen mededinger, ook van dat
wel allernaastverwante, 't welk de heer van Randwijk te 's Gravenhage bezit. Een
duinland, breed, oploopend, van beperkte diepte, eindigend op de halve hoogte van
het schilderij. De droge voren en korstige zomen van den weg zetten aan de voorzijde
over de geheele breedte in en loopen op elkaar toe in de richting van den
achtergrond, waar een eenzaam dennenboschje ze samenbrengt. Op gelijke wijze
convergeerend is de kudde schapen gesteld; de man vooraan vormt het
verzamelpunt. Door deze bizondere ordening wordt die wondere gebondenheid en
die vereenzaming van het landschap bereikt, worden de grond buiten dit gebied en
de, op geringe hoogte, in de lengte afgesneden hemel tot een ingehouden en eng
begrensde vervollediging van het heide-thema aangewend, wordt de eenvoudige,
praegnante, intiemere karakteristiek der hei slechts door een aanduiding van den
grooteren landschap-samenhang bescheidenlijk begeleid. Deze begrenzing is een
der zenuwen van Mauves kunst: met zijn zuivere liefde doordringt en componeert
hij het gekozen fragment, daar boven uit geeft hij enkel het lichte accent van
hollandsche natuurgrootheid, - hij gaat noch in het détail op, noch uitsluitend in het
geheel, maar bereikt de illusie van het geheel door de verbinding dier beide
elementen. Geen der andere haagsche meesters geeft een zoo zinrijk en kristalklaar
begrip van Hollands natuurlijke ruimte. De heerlijkheid der vaderlandsche luchtruimte
wendt hij daarbij niet zoozeer aan; aan zijn hemel ontbreekt in den regel - zooals
ook hier - de welving; met merkbaar plastisch genoegen verdiept hij zich in den
aardbodem, voornamelijk in dien der duinen. Binnen het breed en aarde-vast
landschapcomplex, gaat hij de bizondere golving, de voren en spleten met de
sympathie van den liefhebber na; zijn schilderwijze verbindt de voordeelen van
Rousseau's soberheid met Corot's idyllische verdieping in een lieflijk détail der
aardformatie. Met zulk een teekenmanier als bindende conditie en binnen de vaste
omraming zoodaniger compositie verkrijgt de toon-schilder de overhand. Ook hier
blijft hem het onbestemde, uitstroomende geheel vreemd, klaarheid en soberheid
zijn onwrikbare bedoeling. Van daar die ongemeene zuiverheid van makelij, even
ver van angstige nauwkeurigheid in het teekenen als van grove borsteling, die
kostelijkheid van het détail bij ten slotte zegevierende toonwerking, en een
schilderwijze die meer naar het geurige dan naar het sappige aardt. In de
gereedgekomen structuur van het schilderij is een toon gezet: goudwazig. Van den
grond op stijgt hij, warm en toch ongemeen licht, kleuren beteekenen niets dan zijn
aanzwelling of zijn inzinking: het sappigst en diepst welt hij op uit het bruingroen
van het dennenboschje - ook in dit opzicht het centrum van het schilderij - verheft
zich in het lichtere vaalgroen der duinbegroeiing, in het blond des kalen zandgronds
en der schapen, en klinkt met een zilver accent in een paar alleenstaande naakte
berkenstammetjes, bovenaan omvat door de zilverwazen des hemels in
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zijn fijn en wit-achtig blauw. Ook hier nog blijft het teekenend voor de manier des
kunstenaars, zooals het détail van één kleurvlek, n.l. die van de blauwe, doch in de
algemeene warmte van toon zwart schijnende jas, een bizonder delicate coloristische
bekoring, de volste van alle, verwekt, zonder daardoor uit het lieflijke spel van den
goudtoon onder-, den zilvertoon boven-aan te geraken. Daarbij toont Mauve's
kunstenaarschap van het zuiverst mogelijke schilderskarakter te zijn: iedere
stemming, die van het landschap, zoowel als die van het eigen naturel, vindt haar
oplossing in echt picturale lieflijkheid. Dit geldt voor de objectief waargenomen
triestheid der duinen, hier in blonde schoonheid van toon omgezet, zoowel als voor
de zwaarmoedigheid des meesters zelf, die, schijnbaar vastgehouden in het
afgezonderde stuk hei, zich ten slotte weet te bevrijden in een fijn-schilderachtige
openbaring van haar wezen. Men zal bepaaldelijk aan dit werk een bloei van het
arische element kunnen onderscheiden: uit menschelijken grond vormt zich in den
loop van het arbeidsproces ten slotte de zuivere uitbeelding van het artistiek
persoonlijke. De kunst ligt in de zelfbevrijding - van mensch tot schilder.
Voor de nog ongereinigde vermenging van het menschelijke met het artistieke
temperament, voor het overheerschen der zwaarmoedige gemoedsstemming, die
het landschap haar wezen opdringt, wordt hier een hoogst zeldzaam en karakteristiek
voorbeeld geboden in ‘Het Moeras’ (1533 a).
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Van onderen een plassig moerasland, bruingroen begroeid, met grauwig water,
daaroverheen, in ongewone, anderhalfvoudige hoogte, een hemel met voortdrijvende
regenwolken, van boven zilverig wit, links onderaan in een kleine vlek geelglanzig
doorbroken. De droefgeestige stemming van het schilderij wordt versterkt door de
wisselwerking dezer beide lichtaccenten binnen de sfeer der algemeene grijze
vochtigheid, waarin een zwerm zwarte vogels opvliegt. Het stuk spreekt ongemeen
duidelijk van de onbevredigde onrust in zijn scheppingsuur en veroorzaakt ook een uitzondering bij Mauve! - een onrustige beweging. Het werkt als een geestelijke
strijd van den onwilligen mensch met een stuk trieste natuur, zonder tot artistieke
bevrijding te geraken.
Elkaar na-verwant, en den rijkdom des schilders binnen de grenzen van een
motief bewijzend, zijn drie stukken, hier te zien: ‘Huisje aan den zandweg’ (1534 b)
en ‘Het huisje aan de sloot’ (1534 d), en ‘De Moestuin’ (1533 b). Het eerste vormt
een overgang naar het thema van het houtvervoer, door Mauve dikwijls behandeld,
doch hier niet vertegenwoordigd. Ook verlaat de kunstenaar met deze werken de
begrensde wijdheid zijner heiden, duinen, moerassen en holle wegen, komt het
engere huiselijke terrein nader en verliest zich in het intieme, omslotene. De
elementen van dergelijke composities zijn buitengewoon eenvoudig: een houtkar,
een of twee paarden, één man of ééne vrouw, behalve het hakhout een of twee
boomstammen, slechts weinige huizen. De zeer verdiepte plastische studie richt
zich op het alleenstaande. Haar bizonderen zin verklaren het opvallendst de
breedwelgedane, willekeurige huisvormen, die hij tusschen de boerderijen van Laren
opzocht. Eigenzinnige vormen! Met welk een welgevallen wroet hij in de
bestanddeelen van zoo'n houtkar, met hoeveel liefde vormt hij
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een hooiwagentje. Dan deze zuiverlijk uitgebeelde voorwerpen in een klare ruimte
te zetten, die geen andere bestemming heeft dan tot de volkomen alzijdige plastiek
dier voorwerpen van dienst te zijn, ja, die eigenlijk alleen uit hen en hun ordening
ontstaat, - dat is hier de lust des uitbeelders. Hoezeer verschillend van dien
ruimtebouwer Jacob Maris, en hoe nabijkomend aan de studie der lichamelijke
verschijningen van een Vincent van Gogh, die hier zijn leermeester vond! Zooals
hij hier dorpschilder was, zoo is hij anders vaak een kuddeschilder. Ook
menschenkudden heeft hij somwijlen geschilderd (b.v. in de heerlijke ‘Houtverkooping
in 't Bosch’ bij Mesdag in den Haag). En toch is hij geen uitbeelder der massa, maar
van het alleenstaande. Men herinnere zich zijn dennengroepje aan den horizont
der duinen. Aan alle kanten de eenzaamheid, als een ring, waardoor de groep
geheel op zich zelf staat. Deelen van massa's gebruikt hij alleen om het
vereenzaamde te versterken, te accentueeren. Verhooging van expressie. Daarom
ook is bij hem de massa compact, gesloten, als één lichaam, daarom is het om zijn
kudde heen geluidloos, ja bijna ademloos. Het alleene en eenzame blijft de zenuw
van al zijn uitbeeldersgedachten. Ook hier toont hij zich precies tegenovergesteld
aan den beelder der beweging en der massa's: Jacob Maris.
In ‘Huisje aan den Landweg’ staat een grijs houten huis met groenachtig stroodak,
omgeven door diepblonde wegen, links vooraan, rechts een hooge, afgesneden
boom bij een hut, daartusschen de dorpsweg, waarop in den voorgrond een kar,
met een wit paard bespannen en begeleid door een voerman in een diepblauwe
blouse, stilstaat. Boven de diepgroene weide spant zich een rookig grauwe, van
onderen witgeel doorschemerde hemel. Binnen de bronzen dieptonigheid van het
kleurleven komt de uitgesproken zin voor eenvoudige koloristische nuanceering
aan den dag, die den meester karakteriseert. In de houding van het geheel heerscht
die harmonie der enkel-vormingen en van het landschap, die teekenend is voor
Mauve's manier tegenover die van den oudsten Maris: het is samen- en geen
onder-schikking. Het ‘Huisje aan de Sloot’ duidt op een stijging der kwaliteit. In zijn
warmte en verzadigdheid staat het bijna als een zeldzame uitzondering in Mauves
werk. Een matgrijs, metaal-blank water voert van den voorgrond, waar het breed
afgesneden wordt, rechtstreeks naar den achtergrond: een dwarsche zilverstreep
daarop bereikt de zachte, fijne bekoring eener echte Mauveaccentueering. Begeleid
door groene weidestrooken, en diep weg-blond, het fijne bruin der hekken en
boomen, en door eenige slanke bladlooze stammetjes, geeft deze sloot door vorming
en kleur het eenvoudigste, zuiverste, bijna principieele voorbeeld van zulke landen waterwegen bij Mauve. Ook de enge afgeslotenheid van den grond biedt de
herhaling van de ons gemeenzame ruimtevoorstelling des meesters: hij eindigt in
het houtgrauwe en groene, waarachter een groep hoogdakige, diepgrijze en
roodbruine huizen onder een hemel met witte wolken en diepblauwe doorblikjes,
bijeengevat door een lichtgrijzige betoning. Daartegenover, in den grond onderaan,
die heerlijke, diep gouden toon, die de bizondere schoonheid van het schilderij
bekroont. ‘De moestuin’ is Mauve's laatste schilderij. Daar hij reeds op vijftigjarigen
leeftijd stierf, kon zijn werk geen spoor van verminderende kracht toonen, en ook
de stemming draagt geen nuance die duidt op het oogenblik. Tot het laatste bleef
zij in onverzwakte spanning naar binnen gericht. Den kleinen, dichtbegroeiden, mat
groenen-en-bruinen groenten- en boomen-tuin sluit links een oud, bruin-betegeld
huis met licht bemost stroodak af, rechts tusschen de boomen een ander,
hooger-oprijzend, met spitsgevel, rieten dak en schoorsteen. In het struikgewas bij
het huis een vrouw met witte kap en eenig zilverblank waschgoed. Daarboven een
smalle, grijze hemel met witte doorkijkjes. De vernauwing
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van het ruimtebeeld, de beperking der aandacht doet zich hier zien op haar laatste
ontwikkelingstrap. Met name het linker huis, met zijn paring van exacte
ruimte-bepaling aan een zeldzaam fijne detail-behandeling, toont de richting, die
de ontwikkeling des kunstenaars zou hebben genomen, - een rijpheid die niet tot
het breede, maar integendeel tot een kostelijke miniatuurschildering voert en die
blijkbaar den weg gewezen

ANTON MAUVE. DE MOESTUIN.

heeft aan de nieuwe school van Leiden.
Het doorslaand bewijs voor de besproken opvatting van het lichamelijke en
individueele geven de ‘Koe’ (1534 f.) en het ‘Paard’ (1534 e). De ‘Koe’ - geteekend:
‘Atelier A. Mauve’ - voert bovendien onmiddellijk in de werkplaats van den colorist.
Het bruine, wit-gevlekte dier is overlangs tegen den dofgroenen-en-bruinen grond
gesteld. Ofschoon de lichaamsvorming de voordeelen van het breede met het
detailleerende, van het plastische met het schilderachtig-ingehoudene vereenigt,
zoo laat toch de lijnen- en kleurenordening van het nog niet tot volle rijpheid gekomen
ontwerp duidelijk zien, hoe hier de kleurklanken allereerst in het vlak worden gezocht,
vóór ze in het ruimtebeeld worden overgebracht. Ook het ‘Paard’ is vóór alles een
kleurstudie. Want ofschoon het lichaam door den kunstenaar met merkbaar plastisch
genoegen gevormd en met een bizonder ruimtebegrip ingesteld is, bepaalt hier toch
de weeke voordracht der kleur de bizondere werking. Ook de matgroene grond, het
niet geheel uit de verf geraakte grauwblauw des hemels, en het roodbruin van het
dier houden het karakter der breede kleurstudie vast. Tegenover verwante hardere
en korreliger stukken van Troyon toont zich Mauve hier minder vrij, maar innerlijker
en bewogener.
Door den ‘Winter in de Scheveningsche Boschjes’ (1534 e) is hier, het motief van
de houthakkers uitgezonderd, ook wat dezen
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kunstenaar en speciaal zijn olieverfwerk betreft, de volledigheid zoo goed als bereikt.
Het stuk is een van de teerste in deze manier. De winterlucht in 't bosch nabij de
zee van Holland is als een zacht doorschemerde sluier, klaarheid en wazigheid mild
vereenigend. De natuur biedt aan een schilder als Mauve haar palet rechtstreeks
aan. Een breede besneeuwde weg voert door het kale woud, de nabijzijnde stammen
dragen een grauwgroen waas, de verderopstaande verschijnen als een fijnvertakte
damp, lichtbruinig aangeblazen. Van den witten hemel af doorvloeit de stille ruimte
een ongemeen zachte rozegele schijn, die tot in het sneeuwwitte doordringt en de
bizondere, fijne toonnuance van Mauve's winterschilderingen is. En - zooals altijd
bij dezen kunstenaar - ontwikkelt zich uit deze al-omvattende, of eigenlijk meer
aanduidende ruimte-uitbeelding een bizonder, verenkeld plastisch accent, uit deze
algemeene lieflijkheid van toon de bizondere, geconcentreerde coloristische bekoring:
de wagen aan den weg vooraan met het vaalgele hout, daarachter, aan den boer,
de grijze blouse-plek, het rood van de bouffante en het zwart van de muts - het
kernpunt, dat den hoogsten graad der spanning, der plastische zoowel als der
coloristische, vangt en opneemt. Daarmede is tegelijk des kunstenaars standpunt
tegenover de natuur gekenteekend: beweging, frischte en volte van atmosferen,
die meesters als Jacob Maris boeien, worden hier slechts tot milde begeleiding der
kleurenstemming aangewend, waaraan ook de verschijningen des aardbodems, in
wijze keuze, ondergeschikt gemaakt worden, - van al het door de natuur gebodene
wordt slechts de zachte, schilderachtige aanduiding genomen.
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Den ganschen Mauve echter doet eerst de verzameling aquarellen kennen veertien van de drie-en-twintig werken des Meesters - geen bijbehoorend attribuut
van zijn kunst, maar een zelfstandig deel van zijn artistiek vermogen. Aan een
karakter, waaraan iedere scherpte vreemd was, en dat, naar het milde neigend,
breedte van toon zocht, door kleurige accenten tot leven gebracht, bood zich deze
techniek als van zelf aan. Zij is in haar rijpheid eerder wazig dan vloeiend en verrast
ook hier, binnen het breede kader van het geheel, door een fijn teekenachtig en
coloristisch détail.
De Paarden (2950 n) doen nog een vroegere trap dezer ontwikkeling kennen. Op
licht-zonnigen, bruinachtigen duingrond aan een helling vol struikgewas staan twee
gezadelde vrachtpaarden, een wit en een bruinrood; op het laatste zit een man met
een helbruine jas aan en een pet op. Hij spreekt tot het rechts-staande meisje, in
een wit hemd en met een blauw schort voor, de mand op het hoofd. Tusschen beiden
in een roodachtig bruine hond. In groen en grijsblauw strekt zich daarachter het
land uit, daarboven een blauw-witte hemel. Den vroegen datum van het stuk verraadt
voornamelijk de nog harde uitbeelding van den grond, de in het teekenachtige
bevangen, spits-penseelende voordracht, de bontheid van het coloriet, en vooral
de genre-achtige opvatting, die dit stuk nog zeer verwant doet zijn aan het werk van
Mauve's leermeester Frederik van Os.
Den ganschen omvang van zijn kunnen te meten veroorloven vervolgens de beide
stukken: ‘Ploegen’ (2950 aa) en ‘Oud Paar in een nieuw park’ (2950 m), die tegelijk
de beide polen zijner rijpheid op dit scheppingsgebied aangeven. Zij behooren in 't
algemeen tot het grootste wat de school voort-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

416
gebracht heeft, en mogen gelden als waardemeters voor haar aquarellistisch
vermogen. ‘Ploegen’ verkrijgt zijn cachet in de eerste plaats door de zwaarte van
den bouw en der beelding: de breede, hoogopgevoerde aardegrond met de prachtig
getrokken, zware akkervoren rechts, een in het drukkende der regenstemming
afgesneden lage hemel, de groep van paarden, ploeg en boer in het heerlijke,
ernstige rhythme van hun moeiraam voortschrijden, en de invoeging van een
voorovergebogen vrouwengestalte en van den kerktoren in het verschiet, hunne
silhouetten tegen den triesten rand des hemels - dat alles is gehouden in dien zwaren
adem van het daguur en in dien grooten ernst van den boerenarbeid, die het werk
aan dat van Millet, met name aan zijn ‘Zaaier’ verwant maakt - het mist Millets
stuursche waardigheid, maar is van een meer bewogen, melancholisch gemoed.
En het vermeerdert zijn picturale schoonheden, tegenover die van den epischen
franschman, met tonale kleurwaarden, waardoor de Hollander de zwaarte der
verschijning lyrisch tempert. Op het links gelegen, lichtbruine stuk aarde de wazigheid
van jong gras; uit de grijswitte hemeldiepte komt de matte glans van het late uur,
legt zich mild-blond op het gras-gedeelte, koeler op den zwart-blanken achtergrond,
waaruit een licht-schemerende damp komt stijgen, en trilt, in liefelijkheid bevangen,
op den rug van het bruine en van het grijze paard, op de bruingele jas, met harde
vouwen, van den stappenden ploeger. Ook uit den drukkenden ernst dezer stemming,
bevrijding door de diepe schoonheid van den levenden toon! Tegenover de
getemperde zwaarte van dit werk, de sterkste binnen de werkwijze van dezen
kunstenaar bereikbaar, staat de teederheid van ‘Oud paar in een nieuw Park’, die
als picturaal verschijnsel binnen de grenzen dezer school zonder weerga is. Het is
in 't vroege voorjaar. Want juist de tijden der mildste atmosferische stemming, lente
en winter, zijn de jaargetijden van dezen kunstenaar. De late herfst eigenlijk niet.
Een van den voorkant breedoploopende weg, door de weerzijdsche grasgrondjes
naar achteren versmald, mondt daar uit op een breed stadssilhouet met een
werkenden windmolen. Links jonge, bladlooze stammetjes; die van rechts bezitten
hun oude loof nog. Midden op den weg het oude paar, samengevoegd als waren
zij één lichaam - het kuddelichaam van Mauve - en eenige eenzame kale boompjes,
vooral dat op den voorgrond is van een echt Mauveachtige vereenzaming. De
ongemeene mildheid van het geheel wordt veroorzaakt door een kleur-samenstelling
die, vooraan reeds teeder inzettende, naar achteren in een waas eindigt. In deze
zelfde volgorde sluit zich aan het aschblond van den weg het eerste zodengroen
aan, dan het wit van de bank en het bruin der verdorde boomen daarachter, het
blauwgrijs van het stadsgezicht en de wittige hemel. En in deze delicate compositie
verhoudt zich de kleurvlek van het paar - hij in zwart-grijzen overjas met hoogen
hoed, zij in diepbruine en grijze kleederen - als meest verzadigde midden- en
vereenigingspunt der milde toontrilling, die zich voortzet in het onzegbaar lichte,
matgrijze waas, waarvan het geheel schijnt omhuld en waarin weg en hemel volledig
opgaan. In 't bizonder echter wordt het wezen van den kunstenaar aangeduid door
de stemming van het stuk, van dit landschap, dat geen winter meer is en toch ook
nog geen lente, van deze oude menschen, die, ook zij, de onuitgesproken lieflijkheid
van dit jaargetij dankbaar genieten, zij die toch van haar wel het minste te verwachten
hebben! Een weinig ontroering en een fijne ironie zijn in dit geestig en delicaat stukje
op zeer zeldzame wijze vermengd. Vergelijkt men dit werk met het daarmede
vergelijkbare in de moderne fransche kunst, dan schijnt het tegenover Raffaelli
uiterlijk minder rijk en bewogen, zonder het heftige, nerveuze temperament van den
grootestads-mensch - landelijker, eenvoudiger en meer ingehouden, toont het echter,
vooral ook tegenover de uiterlijke overeen-
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komstigheden van Boudin, de diepere gratie van een innig gemoed.
Van de overige aquarellen, bijna alle van de hoogste kwaliteit, vult ieder opzichzelf
de karakteristiek des meesters met een wezenlijk kenteeken aan. De ‘Morgennevel’
(2950 b) voegt er bovendien het motief der houthakkers, dat bij de schilderijen
ontbreekt, aan toe. In de morgenschemering binden twee mannen een zwaren
boomstam op de houtkar, bij de paarden waarvan de voerman

ANTON MAUVE. OUD PAAR IN EEN NIEUW PARK, AQUAREL.

staat. Op den aanglooienden zandgrond rechts eenige kale berken. Uit de koele,
omsluierde atmosfeer van het vroege uur ontwikkelt zich een parelmatte glans,
waarin ook de ongemeen lichtgroene wazigheid aan de boomen, het diepe blauw
van de blouse en het grijs van een jas verhuld staan, en die met bleeken schemer
hemel en aarde bedekt, zonder dat daarom ook de vochtigheid van den toestand
rechtstreeks zou zijn aangegeven. In ‘Schapen scheren’ (2950 e) is de matte glans
in den blauwen kiel van den boer en zelfs het goudgeel van de schapenvacht zilverig
aangeduid. Het meest typeerende echter schijn hier wel, hoe de wolligheid van het
dier uit het grove in het fijnere, uit het weeke in het scherpere wordt opgeheven.
Men zie het bemoste dak in het schilderij ‘De Moestuin’. Men denke aan de
veredeling van iedere kleur door den toon. Ieder natuurlijk verschijnsel ondergaat
hier een willekeurige picturale verfijning, een demping van zijn onmiddellijke kracht.
Van een wel bizonder scherpe frischheid zijn de ‘Schapen in het Bosch’ (2950 c),
het metallieke zilver der dieren prachtig neergezet in de koele omraming van
bladgroen en hemelblauw. Het ‘Aardappelen rooien’ (2950 g) behoort tot het zelden
behandelde motief van den grondarbeid, welks ernst de kunstenaar steeds in het
licht van zijn triestige luchtstemming schijnt te hebben gezien. De boer in blauwe
jas en zijn vrouw in 't grijs knielen bij hun werk, een helpster staat er naast. Het
telkens terugkeerende blousenblauw is voor Mauve niet alleen de verzamelende,
meest verzadigde kleurvlek, die de
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coloristische spanning vasthoudt, maar als plooiige, gemodelleerde
lichaamsomhulling tegelijk een speelvlak voor den fijnen glans, die ook over
paardenhalzen en ruggen zoo zacht aanzwellend en inzinkend heenglijden kan.
Door den bruinen rook der schemering breekt een matgele hemelschijn heen. Zijn
naar 't zilverige neigende toon karakteriseert

ANTON MAUVE. PLOEGEN, AQUAREL.

het fijne onderscheid met Jacob Maris' soortgelijke lichteffecten, die in een sappig
brons volledig opgaan; hun warmte stelt zich bizonder teekenend tegenover het
koele accent, dat Mauve's toonscheppingen overwegend kenmerkt. De ‘Waschvrouw
bij de Schuur’ (2950 h) en de ‘Waschvrouw in het Duin’ (2950 i) zijn wat het motief
betreft nauw verwant. Maar het motief beduidt voor Mauve weinig, de
compositioneele beteekenis van het spannende kleuraccent bijna alles. Schapen
en waschgoed geven zilverwitte vlekken, de toon van overeenkomstige, mildere,
mattere nuancen kan zich daaraan vastzetten. Dat is de eerste zorg des kunstenaars
bij zulke stukken. Het daarna volgende werk onderscheidt zich voornamelijk door
den koelen glans, die zich aan alles meedeelt, de bizonderheid der kleuren
lichtverschijningen bepaalt, het veredelende element in 't stuk is en zijn innerlijke
beweging aanbrengt. ‘Karretje’ (2950 l) en ‘Zandschuitje’ (2950 k) danken hun
ontstaan aan de neiging des meesters tot plastiek. In het tweede schuift een man
het met steenen geladen schuitje van de oeverhoogte af. Een Jacob-Maris-thema.
Maar hoe zeer veranderd in den stijl van Mauve! Alleen al de ruglijn van den man
spreekt van het andere kunstenaarswezen. In 't bizonder echter
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valt het kantige, bijna scherpe spel van den grijzen glans langs de vlakken der
steenblokken op, dat den grondtrek van de kantige, bijna scherpe techniek eener
gansche aquarellenreeks van dezen schilder schijnt te openbaren. De herfstlijke
‘Heide met Schapen’ (2950 a) geeft een aquarel-variant op het heerlijke
olieverf-schilderij en gelegenheid het gelijke vermogen des meesters op beide
terreinen van zijn scheppen teerkennen. Het ‘Bloemenplukkend Meisje’ (2950 f)
biedt in zijn verscherpt wit tegen het blauwig groen van het kreupelhout een nieuw
en waardevol document voor de wijze van coloristisch schakeeren des kunstenaars.
De ‘Ruiters in de Sneeuw’ (2950 d) eindelijk toonen, met Max Liebermann als
vergelijkingsbasis, bizonder treffend het milde - van de driftige beweging tot de rust,
van de rijke tot de eenvoudige kleur, van het licht tot de toonschemering gekomen
- karakter des Larenschen meesters. Daarbij treedt in de vorming der fijntakkige
winterboomen, in hun elkaar

ANTON MAUVE. RUITERS IN DE SNEEUW.

tegemoet streven boven den besneeuwden weg de gotische trek des teekenaars
duidelijk aan den dag, die anders alleen aan op zichzelf staande vormen in zijn
landschappen te onderscheiden valt.
Van geen der leiders van de Haagsche School wordt het artistieke beeld hier zoo
volledig en harmonisch aangeboden als van Mauve. Ziet men de leemten zijner
vroegste ontwikkelingsperiode voorbij, dan vermogen zelfs gerijpte, werken van zijn
hand, buiten deze verzameling, er wel nieuwe fijnheden van détail aan toe te voegen,
maar niet het hier geopenbaarde grondkarakter der persoonlijkheid wezenlijk te
completeeren.
Het kunstenaars-karakter van Jan Hendrik Weissenbruch (1834-1903) wordt het
diepst gekenteekend door zijn aquarellen. Tusschen B o s b o o m , den beginner,
en Weissenbruch, den voleinder, vindt de wonderbare hoogte van deze techniek
haar verloop in de Haagsche School, met welke in dit opzicht geen andere der 19e
eeuw zelfs maar
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vergeleken kan worden. Uit een zoo uitgelezen voorraad was de keuze uiterst
moeilijk; de heer Drucker heeft goed gekozen. De beide aquarellen van
Weissenbruch behooren tot de heerlijkste van deze, uit den overvloed der
begenadiging met ongehoorde vrijheid en gemakkelijkheid scheppende
kunstenaarshand. ‘Scheppen’ en ‘schenken’ krijgen hier een bijna gelijke beteekenis,
in beide steekt een vorstelijke zin. De techniek paart een ongeveer aanduidende
teekening aan breedvloeiende, licht-neergepenseelde kleur van luchtige verschijning,
die toch een metaalklank heeft. De ‘Brug bij Noorden’ (2970 a) geeft het breede
waterland onder een tweemaal zoo hoogen, wijd uitwerkenden hemel, door een
statig zich windende vaart middendoor gedeeld; daarin een vrachtschip; rechts een
vochtige strook weiland met huis en bosch in den dichtbijen horizont; links boven
de ommetselde oeverrande de ophaalbrug, daarachter een hooge, dichte
boomengroep. In groot formaat brengt hij slechts weinige, breed omlijnde bouwdeelen
te zamen en doet uit deze synthese van het eenvoudige de rustige, onverdeelde
werking ontstaan, die aan den elementairen indruk der natuur verwant is en deze
accentueert. Hij stelt zich op den afstand, waarop men de echte grootte der
werkelijkheid waarneemt. Voor het meest verzadigde kleurvlak, de bruinzwarte
boomengroep, het helwitte van een hek, het in de schaduw grijswitte van het hooge
bruggetimmerte; de schuit met zijn bruinroodig omschaduwden spiegel daar dichtbij.
Van deze coloristisch rijkste plaats uit, een breed en mild verklinken in het grijze
water en den van onderen witten, van boven blauwen hemel, beide kleurvlakken in
volle, doch matte uit-
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straling. Van de bizondere fijngevoeligheid des kunstenaars getuigt de invoeging
van de ophaalbrug: de wijze waarop deze omhoogstekende en dwarsche balken in
de klare ruimte opgesteld zijn, die ruimte, haar macht en verlatenheid
mede-bepalend, de manier waarop hun grauwvochtige schaduw tegen den koelen
hemelglans de trieste stemming van het landschap eenvoudig en groot doet
uitkomen, en waarop eindelijk, in de omlijsting der bruggepoort, het zwartig groene
boomsilhouet tegen het hemelzilver afsteekt - ziedaar even zoovele merkteekenen
van het diepere wezen des kunstenaars. Dan de ‘schets’! (2970 b). Voor de geniale
nonchalance zeer typeerend is dat dit kostbare stuk achterop een lap behangsel
werd neergegooid - de ribbetjes zijn nog duidelijk zichtbaar - en bovendien bestaat
uit twee aan elkaar geplakte stukken papier, de randstreep waarvan onderaan dwars
door het werk loopt. Maar in deze gemakzucht, die de artistieke lichtvaardigheid
zoo menschelijk documenteert, toch ook een picturale zin: want deze grijs-witte,
een weinig naar het bleekbruine zweemende lap behangsel gaf een kostelijke tonale
basis, waarop het stuk werd gestemd. Een schets! Maar die trek van het impulsieve,
van de impressie en van den vluchtigen rijkdom karakteriseert evenzeer de meeste
en de beste zijner werken, vooral van de aquarellen. Zij hebben het pakkende van
de schets, zonder bij hun breeden opzet en lichte penseeling naar een
verdere-doorvoering te doen verlangen. Een kade met schuiten, de zeilen gereefd;
een huizenmassa rechts; boven het water links een stadssilhouet; daarboven de
vrije, zich diep en hoog uitlevende hemel. Met ongehoord stoute techniek zijn
schepen, huizen en wallekant door dompbruine toon-
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schakeeringen aangeduid, de algemeene vochtigheid alleen door een wisseling der
blanke glinstering - hemel en water van diepe, ingehouden glanzen doorschenen.
Als werk van toon, uit een blanke, zijde-grijze grondstemming met bruinachtige
schaduwen ontwikkeld, behoort het tot het uitnemendste der gansche Haagsche
toonrichting en verraadt een geestige délicatesse, die al bijna uit de landelijkheid
van de hollandsche schildersfeer valt en verwant is aan het zenuwprikkelende

J.H. WEISSENBRUCH. LANDSCHAP.

der grootsteedsche kunst van Frankrijk in de tweede helft der 19e eeuw. Van de
aquarel uit laat zich ook het wezen van Weissenbruch's olieverfwerken bepalen,
althans van de latere, rijpere. Want ook zijn ontwikkeling begint met nauwkeurige,
bijna harde teekening en detailleering. Dat geldt zoowel voor de aquarel als voor
de schilderij. Mr. Kleyn in den Haag bezit van de eene, Teylers Museum in Haarlem
van de andere techniek voortreflijke jeugdproeven. Men zou ze gaarne hier zien,
niet zoo zeer omdat ze tot zijn ontwikkeling, maar omdat ze zeer wezenlijk tot het
geheel zijner kunstenaarsprestatie behooren. Het landschap (2625 b) hoort in het
midden van dezen wasdom thuis, in den tijd der doorvorsching van het beperkte,
der strenge doorvoering van den bouw, der bevestiging en verzadiging van iedere
verschijning. Aan hemel en aarde is ieder de helft van het schilderijvlak toegekend.
Van onderen het warme, diepe groen der heide, kleine plantjes, die hier nog
eenigszins in hun stoffelijkheid verschijnen, maar toch ook al een neiging toonen
naar de rijpere, vochtige kleurgolving, diep-bruinig en zwartschaduwig genuanceerd;
in 't midden wat zand in het helste blond opschitterend; daarachter het water met
wittiggroene, matte licht-spiegeling, overigens de groenschaduwige vlakte. Op een
verzadigdblauwen hemel aanzet van witte wolken. Het stuk toont duidelijk zijn positie
op een keerpunt. Naast achterstalligheden uit de vroegere hardheid, in de voordracht
van gras
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J.H. WEISSENBRUCH. DE MOLEN.
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GEO POGGENBEEK. HOOG WATER, AQUAREL.

en wolken, ook groote stappen in de richting der rijpheid: die bizondere, juweelige
hemelblauwte, die in de twee prachtwerken van het Haagsche Gemeentemuseum
en bij Mr. Kleyn aldaar tot volmaaktheid is gekomen, en dan de groenig witte
waterglimmering in de zwartgroene omlijsting, die bekoort als een van Delacroix
over Diaz tot Weissenbruch gekomen en tot verklaring zijner coloristische opvatting
diepdoordacht effect. Tot absoluut colorist gerijpt vertoont hem ‘de Molen’ (2625 a).
Het in volle sappigheid der olieverf en in den ganschelijk triestvochten toestand der
atmosferische stemming gegeven schilderij - op lagen weigrond één dichtbij en één
verderaf gelegen molen, daarbij wat huizen en gevlekte koeien, afgezonderde kale
weiden, een emmerdragende man, een hemel driemaal zoo hoog als het land, het
geheel in smal verticaal formaat - herhaalt, in andere techniek, het waardevolle,
vroeger, b.v. in de ‘Brug bij Noorden’ voor de aquarel gevonden. Hier blijft zeker
nog te wenschen over. In verhouding tot het volledig oeuvre des kunstenaars,
vertoont zich het hier aangebodene als een pakkende greep in den rijkdom van dat
genie, tot de compleete kennismaking waarmede de hier gedane keuze ten
krachtigste opwekt.
G e o P o g g e n b e e k (1853-1903) sluit de rij. De breede plaats, die hij hier
inneemt, met zeven stukken, kan vooral verklaard worden uit de uitgesproken neiging
van den Maecenas voor milde schildering en uit de veelvoudiging verwantschap
van den kunstenaar met Mauve, die immers een voorname pool der verzameling
is. Ook dat uitsluitend aquarellen van zijn hand geboden worden, houdt al een
waarde-oordeel des verzamelaars in. Men zal bij een schilder als Poggenbeek, die
in het coloristische detail bizonder fijne effecten bereikte, een olieverfschilderij stellig
missen; maar even stellig ligt zijn betere en echtere kwaliteit in de aquarel en komt
zijn nauwbegrensde manier
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GEO POGGENBEEK. AAN DE VAART.

tamelijk zuiver uit deze keus naar voren. Het mooie, populaire gemiddelde van zijn
kunnen geven de ‘Eenden’ (2951 c) en het ‘Hoog-Water’ (2951 g), naar een minder
bekende zijde van zijn wezen verwijst ‘Aan de Vaart’ (2951 a), en de ‘Liggende Koe’
(2951 d) toont de anomalie in het scheppen des kunstenaars aan. De ‘Eenden’ een prachtig pendant in olieverf bevindt zich in den verzameling Willet Holthuyzen
te Amsterdam - hebben een horizontaal formaat, dat meer goed doorwerkt dan ruim
gehouden lijkt. Onder lagen, wit-grijzen hemel de rijk gevormde bodem, in weeke
plastiek onder wollige, groene bedekking, waarin een lichte smaragdschemer trilt.
Ook in het blonde riet, bruin van ondertoon, die eigenaardige vereeniging van
rijn-bepaalde teekening der onderdeden met sferischen samenhang van het geheel.
De twee waterplassen zijn als rustige, matblanke vlakken met eenvoudige
spiegelingsbekoring behandeld. Op deze basis zijn als plastische en kleurige
bizonderheden vier bonte eenden en één witte geplaatst, rustig gevormd en
nauwkeurig geschilderd, met de duidelijke bedoeling kleine schemerende
kostbaarheden te geven - straf gespannen verheffingen van het overigens milde en
met een rijpe klaarheid doordrongen coloriet. Nog vrijer en eenvoudiger geeft zijn
wezen zich in ‘Hoog Water’, in deze rookbruine waas van den grond tegen zijn week,
matlichtend groen, waarin wat grijze schemering, en vooral tegen zijn, ook in rust
echt natte, koele water in matten glans. ‘Aan de Vaart’ doet in de breedere taal van
zijn bizonder groot formaat veel van het wezen des kunstenaars kennen, dat anders,
in het kleinere bestek, dikwijls onuitgesproken bleef: de statiglangwerpige vorm,
dien de horizontale reeksen van vaart, weide en hemel meemaken, de mild herhaalde
opslag dezer grondcompositie door tusschen-en ondergeschikte details - huizen,
hek, voetpad, weiden - een ongewoon rijke, fijnbewolkte hemelruimte, en vooral de
kleur: zij wordt bij voortduring bepaald in de eerste plaats door de zachte

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

426
blankheid van water en hemel, in de tweede door het lichte groen met zijn
zacht-bruine tonen, en, binnen de grenzen dezer lichte grondstemming, door
bizondere, delicate, dempende of oplichtende, maar altijd spannende accenten,
hier het zwartige der huizen, als anderszins. Met Mauve vergeleken, vertoont zich
de ordening van dit coloriet als minder eenvoudig, minder gebonden, meer verstrooid,
het geheel als minder streng van bouw, en slechts van licht bekorende werking.
Ook de melancolie, die vooral dit

GEO POGGENBEEK. EENDEN, AQUAREL.

stuk aan den dag legt, draagt de sporen der lichtere bewogenheid des kunstenaars.
Een onverwachte vervollediging van het beeld dezer persoonlijkheid biedt de
‘Liggende Koe’ met den lichtblauwen, klaren waterspiegel, waarin hier met hoogst
eigenaardig effect een fijne, rosgele schijn valt, en de liggende, wit en zwart gevlekte
koe, op welker huid de lichtblauwe toon bekoorlijk terugkeert. De ‘Schemering’ (2951
b) over het avondlijke weiland met een grijsblauwen en roodig-gelen hemel, en
rookige schaduwen over den grond, toont ook in de uren van haar zwaarmoedigheid
beperkt en verlicht te worden door schilderachtige zachtheid. De ‘Melkbocht’ geeft
opvallend den grondtrek van Poggenbeeks aquarel-behandeling aan: bij zijn neiging
voor gedétailleerde uitbeelding hoort een klein techniek, waarmede de waterverf,
door het papier opgezogen, niet tot onbestemd uitvloeien gebracht wordt. Ook
overigens is hier zijn, zich in kleine vormen uitlevende, door hun bescheiden
samenhang bevredigde manier duidelijk te constateeren. Anders dan Mauve bereikt
hij het geheel niet door onderschikking der deelen, maar door deze naast elkaar te
stellen. Daardoor ook de onvergelijkelijk beperkter effecten. Ook in het alleenstaande
blijkt zijn bouwtalent aanmerkelijk kleiner dan dat van Mauve: de behandeling eener
dorpsche huizengroep, zooals hier, is minder op het breede als wel op het
aangenaam aandoende gericht. In 't coloriet valt de verbinding van zwart met wit
op typeerende wijze op. Met een bizon-
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der fijne luchtigheid, maar met niet uitvloeiende kleur behandeld is ‘Aan de Sloot’
(2951 f). De groene wazigheid der weiden tegen een blauw, stilstaand water, dat
toch den matten zilverglans behoudt, geeft het stuk een plaats in de reeks der meest
verzadigde en breedste, waartoe zijn stijl den kunstenaar in staat stelde. Het is een
voorbeeld der diepste bewogenheid van zijn coloristisch voelen.
Binnen de hooge collectioneurs-cultuur van dit land, die in zijn rijkdom, in het
burgerlijk verkeer van kunstenaars en leeken, in de vaderlandsche afkomst en
omgrenzing der kunst, welke het breed begrijpen harer producten mogelijk maakt,
en in de opvoedende werking der opgestapelde, voor ieder toegankelijke
kunstschatten genoeg algemeen verklarende oorzaken bezit, is de collectie Drucker
in menig opzicht een teeken van haar tijd. Ook binnen de grenzen der 19e eeuw
behoudt zij haar bizonderen stempel, en dat niet alleen door den persoonlijken
smaak van haar samensteller en door de hier vereenigde kunst van den tijd. De
geschiedenis van de moderne schilderij-collectioneering begint in deze periode
teekenend met F o d o r in Amsterdam: een anationale richting stelt in de moede
gemeenschap van het hollandsche met het dorrende fransche wezen - België als
brug - de basis; de contrasteering van het steriel geworden oude met het nieuwe,
bevruchtende: D e l a c r o i x en D e c a m p s , breekt al door; daar staat Bosboom
als een vooruitgeschoven post van het nieuwe Holland. Dan volgt, als tweede trap
- in de sporen van Van Wisselingh, die, ook een autochthoon type, den
kunsthandelaar als Maecenas vertegenwoordigt - M e s d a g in den Haag: strijd op
alle liniën; de rassen, het fransche en het hollandsche, worstelend om den nieuwen
stijl; de jong-hollandsche tegenover hun romantische voorgangers in den kamp om
zelfhandhaving; de beweging der wording van het karakter. De Collectie D r u c k e r
geeft de overwinning dezer zelfhandhaving, der zuivere, extatische uitleving van
eigen hollandsche visie. Tegelijk komen zoo de overgangen van het nieuwe wezen
naar dat der oude meesters helder aan den dag; een kostbare ring wordt gesloten.
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Textiele kunst in Indië,
door J.A. Loebèr jr.
In de tijden, nog niet lang geleden, toen Indische sierkunst een onbekend begrip
voor Nederland was, meende men, dat de inlander op textiel gebied wel aardige
dingen kon maken. Tijdroovend werk weliswaar, tijdvermorsend zelfs, maar toch
verdienstelijk voor lui, die niets geleerd hadden, in verre diepte beneden ons stonden
in beschaving.
Het textiele gebied liet zich niet doodzwijgen! Het drong zich op met kleurenweelde,
met geschitter van tintengloed en vormenrijkdom, ook door bescheidenheid in juist
afgepaste kleurverhouding, resultaten, die in strijd waren met de oude leer, dat werk
van natuurvolken kakelbont moest zijn.
Het geminachte, inlandsche handenwerk veroverde zelfs een deel der
Europeesche kleeding in Indië, de gebatikte saroeng is daar sinds jaren het
morgenkleed der blanke vrouw geweest en wie het niet betalen kon, droeg een
getjapte ‘batik’ of een simpel geweven doek. De inlanders overstroomde men met
leelijke nadrukken van Indische kunst, met bont geweven doeken; in de woningen
der overheerschers troonde als weeldedoek het mooie, gebatikte kleed, dat alleen
voor vermogenden verkrijgbaar was.
Die gebatikte doeken kwamen zelfs naar Nederland evenals enkele mooie
weefsels, werden bewaard als stukken, waarop men zuinig moest zijn. Lang voordat
openlijk de artistieke waarde dezer zuiver Indische kunst werd uitgesproken en
erkend, vond de Javaansche batikkunst onder de Indische dames in Nederland een
intiemen kring van bewondering, begrijpelijk voor hen, die in de tropen waren
geweest. Saroengs, ginds zoo dikwijls door baboes gewasschen en toch kleurecht
gebleven. Daarop figuren, denk eens aan, met was geteekend en dan geverfd! Een
ieder had wel eens zoo'n batikmeid op 't erf gehad, die dagen aan dagen met den
tjanting werkte tot na weken een batikan voltooid was.
Het klonk als een sprookje uit heel oude tijden die vertellingen van Indische
monden, doorspekt met veel Maleisch, van kapala's, de hoofden van saroeng's,
van patronen, die alleen door vorsten gedragen mochten worden, van ingewikkelde
figuren, waarvoor die inlanders altemaal namen hadden, van ververij met bloemen,
die ook als.... schoensmeer gebruikt werden.
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Zonderlinge dingen voor ons nuchter, Europeesch gemoed, dat alle schoonheid in
de eigen kleedingsstoffen volkomen ontwend was, van kant en borduurwerk
hoofdzakelijk de kostbaarheid waardeerde!
De enkelen, die er meer van wisten, de katoendrukkers, die voor Indië werkten,
hielden vrijwel hun vakkennis voor zich en de weinige opstellen van Indische
ambtenaren verdwenen in tijdschriften, die niemand las. Een enkele enthousiast,
de Haarlemmer Van Eeden beproefde tevergeefs in 1883 de kunstwaarde van het
Indische werk te doen erkennen. Verzamelingen van weefsels en batiks kwamen
ongezien in musea om opgeborgen te worden, daar ze zooveel plaats ingenomen
zouden hebben....
Sindsdien is veel veranderd, zoo veel zelfs, dat men zich verwondert over het
kleine aantal jaren, waarin de blootlegging, of liever ontdekking van de textiele kunst
in Indië is geschied. De wondere, Javaansche batikkunst is voorafgegaan, het weven
is gevolgd. Merkwaardige technieken zijn gevonden en beschreven. Van allerlei
plaatsen en streken in Indië zijn weefsels gekomen in een technisch-onbegrijpelijk
rijpen vorm, dikwijls met een eigen karakter, met een eigen stijl. Werk, zoo sprekend
en karaktervol, dat men het na 't eenmaal gezien te hebben dadelijk herkent! Een
bonte, veelkleurige staalkaart in allerlei stoffen en technieken, verrassend voor ons,
die juist in het Europeesche weven dat artistiek karakter missen. Bij ons volmaakte
machines, meesterstukken van menschelijke denkkunst, ginds primitieve toestellen,
waarmee hooger-staand textielwerk wordt geleverd.
En dan die verscheidenheid in doen! De somber-kleurige doeken der Bataksche
weefkunst, de vorstelijke weefsels met louter goudglans der Padangsche
Bovenlanden, de stille, Javaansche loeriks naast de weeldestukken van Gresik, de
intieme, ornamentaalrijke doeken uit den Timor-Archipel in gedempte kleuren,
waartusschen plotseling de fel-kleurige Soemba-weefsels te voorschijn laaien. Op
Celebes eigenaardig bonte stukken, in Limboto tot rijk vervloeiende kleurwerken
opgevoerd. In Borneo aan de kusten de bonte, Maleische dracht en in de
binnenlanden prachtstukjes van ornamentaal werk, van Dajaksch vernuft. Zelfs van
Atjehers, dat lang verachte volk een ongedachte weeldekunst in zijde, dieper,
gevoeliger in kleur dan de felle zijdenweefsels der Balineezen. Een ongelooflijke
veelheid in uitdrukking en artistiek talent.
Dan die verrassende technieken, deels op de weeftechniek berustend, deels het
gebrekkige van het weeftoestel door knap uitgedachte sierbewerkingen aanvullend.
Hier de meesterlijke versiering van de ketting vóór het weven, ginds hetzelfde
principe toegepast op den inslag. Weer elders de technisch onbegrijpelijke versiering
van schering en inslag vóór het weven.
Simpele doeken, gestreept of geruit naast meesterstukjes met flottanten inslag,
door rijke versiering de armoe van het toestel bedrieglijk verbergend.
Batiks met was in liefdevollen arbeid aan beide zijden beteekend en andere
wasdoeken, met stempels bedrukt, zelfs met schablonen bewerkt.
Kembangan-doeken, saamgebonden en geverfd met groote kleurvlakken en op de
plangi's en tritiks datzelfde principe toegepast in het kleine, uitgewerkt in kostelijke,
week-vervloeiende ornament-randen.
En alsof dat alles nog niet voldoende is, borduurwerk met hetzelfde meesterschap
ontworpen, zelfs kantwerk hier en daar, ook applikatiewerk, kralenwerk in allerlei
vormen. Altemaal dingen, die oppervlakkig geoordeeld door Europeesche handen
ingevoerd moeten zijn en toch bij nadere studie blijken te zijn, uitingen van inlandsch
vernuft, van eigen schoonheidszin, diep wortelend in het volksbestaan, sinds eeuwen
geduldig uitgewerkt en opgevoerd!
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Ook dat lijkt een sprookje! Maar het is een wonderlijk beeld van historie, het
handenwerk van duizenden geslachten, van vele rassen en stammen, die ieder op
de eigen
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wijze hebben doorgewerkt, in de afgezonderde kampoengs en eilandjes onwetend
hebben voortgearbeid aan een grootsche daad, het bezit eener nationale volkskunst,
die wij volop kunnen waardeeren en hoogschatten! En het historisch-interessante
daarbij is, dat, al missen wij jaartallen, heel die wording met zijn stijgende trappen,
zijn groei van technieken in het huidige Indië, in dat groote museum nog
teruggevonden kan worden, aangewezen met vrij groote zekerheid.
Reeds veel heeft Europa in het leven dier gekleurde volken weggevaagd,
onherstelbaar doen verdwijnen. Vooral op textiel gebied gaat de eeuwige wet van
komen en gaan den noodlottigen gang, stap op stap de oude kunst van de vrouw
uit het volk bedreigend, vernietigend.
Juist daarom is de erkenning te rechter tijd gekomen! Wel is het niet mogelijk veel
daarvan kunstmatig in het leven te houden, maar het zou zonde en jammer zijn voor
de kennis van wat primitieve menschenhand heeft gewrocht, indien dat alles
spoorloos verdwenen was.
Van oude beschavingen meenen wij veel te weten, maar eigenlijk kennen wij
slechts het uiterlijke, het op den voorgrond tredende,

REGENMAT VAN HALMAHEIRA, UIT PANDANBLADSTROOKEN SAAMGEHECHT. HIER EN DAAR RANDEN
MET BATIK VERSIERD EN AAN DE KANTEN STROOKEN EENVOUDIG VLECHTWERK. MUSEUM VOOR
VOLKENKUNDE TE ROTTERDAM.

meestal geestesprodukten, die het hoogtestadium bereikt hebben. Het bescheiden
volkswerk ontbreekt veelal; ook de schakels, waaruit langzamerhand dat hoogste
in eeuwenlangen arbeid is gevormd, juist die kennen wij niet, kunnen we zelfs niet
raden. Met frasen moet men die leemten aanvullen.
Zoo treft men bijv. in handboeken of werken over het weven de afgezaagde
waarheid aan, dat het weven de voortzetting van het vlechten is. Het ‘waarom’ van
die frase is eenvoudig genoeg, ingewikkelder 't ‘hoe’. Op Europeesch textielgebied
en eveneens dat der Arabieren en Mongolen zijn de details, de trappen van overgang
onmogelijk te vinden en men moet zich tevreden stellen met de eenvoudige
verzekering, dat het vlechten de voorganger van het weven is.
Hoe anders dit Indische textiele gebied! Als aan den horizon ziet men den
oorsprongstechniek, het simpele vlechten, dat ook weer een lang
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ontwikkelingsstadium achter zich heeft. In dit vlechten de bron dier latere
weeftechnieken, die eerst door dit historisch verband begrijpelijk gaan worden. Van
uit dit vlechten de gul-vloeiende stroom van echt Indische sierkunst in de meest
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verschillende geweven stukken uitgesproken, vrijwel ongerept in der eeuwen loop!
Het batikken bijv. is eenvoudig onverklaarbaar, schijnt zóó van den Hemel gevallen
te zijn, als men de ‘Vorgeschichte’ niet zou kennen. Het applikatiewerk op Borneo
lijkt ontwijfelbaar van Europeeschen oorsprong te zijn, maar het geval wordt
raadselachtig door het eenvoudige feit, dat het in de binnenlanden voorkomt,
volkomen vrij van Europeesche invloeden. Het zou zelfs geheel niet op te lossen
zijn zonder de mooie gegevens, nog bewaard uit oude tijden!
Het vlechten is de ‘Vorstufe’ van het weven en natuurlijk baseert de eerste techniek
ook weer op een anderen oorsprongsvorm, die vrijwel onopgemerkt gebleven is.
In den Indischen oertijd was voor den inboorling beschutting tegen hitte en
overmatigen regen een eisch der noodzakelijkheid. Aan het stijgen der menschelijke
ontwikkeling paarde zich een grootere gevoeligheid van het lichaam voor de
overdadige weldaden der tropische natuur. De laag-staande Papoea moge het
zonder eenige lichaamsbedekking doen, zich vergenoegen met schaamschorten
enz., voor de andere rassen

PRONKMAT VAN HALMAHEIRA, MET FIJN GEVLOCHTEN VERSIERING EN RANDEN VAN PANDANBLAD,
DOOR SNIJWERK EN BATIK VERSIERD. MUSEUM VOOR VOLKENKUNDE TE ROTTERDAM.

in den Indischen Archipel was dit spoedig onvoldoende.
Voor de beschutting van het hoofd tegen den brandenden gloed der zonnestralen,
als de inboorling op krijgs- of jachttocht verplicht was zich tijdens de heete uren in
het vrije veld te begeven, hebben allereerst palmbladen gediend. Een primitief maar
afdoend middel! Het groene blad biedt een voortreffelijk hoofdscherm, schaduw en
koelte gevend. Onwillekeurig wordt men hierbij herinnerd aan de Duitsche fuseliers,
die bij groote, heete marschen het hoofd van tijd tot tijd met koolbladeren bedekken
en deze zelfs in den helm dragen.
Echter het groene palmblad is vlug bij de hand, maar even snel verschrompeld
en onbruikbaar. Dus is het volkomen te begrijpen, dat men hetzelfde
palmblad-materiaal droogde en om een duurzamen vorm te verkrijgen, in breede
reepen sneed met behulp der scherpe bamboemessen en deze reepen door een
primitief hechtsel van vezels tot een praktisch hoofddeksel verbond.
Zoo ontstond uit een dubbele laag palmreepen, aan den rand door een hoepel
saamgebonden, die allerbekendste toedoeng, die
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in allerlei grootten en vormen door heel den archipel te vinden is, in simpele en rijke
bewerking, een oeroude vorm, die door zijn doelmatigheid onverwrikbaar stand
gehouden heeft. En de veelheid van hoofddeksels, die men in den Archipel vindt,
van den overgrooten tanggoi der Dajaksche vrouwen tot de sierlijk gevlochte telangga
van Roti bewijst wel het allerbest, hoezeer van ouds de aandacht der inlanders aan
het hoofddeksel is gewijd.
Een geschikte heupbedekking voor vrouwen vond men in een schaamschort van
gedroogde grassen, aan de bovenzijde in een geknoopten rand verbonden, die nu
nog voorkomt in Enggano en Nieuw-Guinea, later vervangen door snoeren
afhangende kralen.
Voor regen, wellicht ook voor zonnebrand, dienden de regenmantels, die
allermerkwaardigste antikwiteiten, die men nu nog o.a. op Halmaheira vindt.
Breede pandanstrooken als bij de toedoengs aan elkaar gehecht tot een
langwerpige mat. Twee van zulke matten worden aan een der lange en een der
korte zijden tezamen verbonden en zulk een regenmantel over het hoofd gehangen
vormt een uitstekend schutmiddel tegen regen en zonneschijn.
Palm- en pandanbladen als hoofddeksel, als regenmantel, verder als bedekking
der primitieve verblijfplaats vormen dus een schutmiddel voor allerlei doeleinden,
dat door veelvuldig voorkomend materiaal en

RIJK VERSIERDE HOED MET FIJN VLECHTWERK UIT WEST-BORNEO. MUSEUM VOOR VOLKENKUNDE
TE BERLIJN.

de meest eenvoudige bewerking als aangewezen was om door den primitieven
inlander gebruikt te worden.
Hierbij is van kleeding nog geen sprake. Beschutting, meer niet was het doel, een
tijdelijke bescherming tegen den overvloed van het tropisch klimaat.
Voor kleeding was dit materiaal door zijn weinig buigzamen aard ook volkomen
ongeschikt. En toch was kleeding in enkele gevallen evenzeer als schutmiddel van
het lichaam noodzakelijk, bijv. bij de jacht in het bosch, bij het inzamelen van
bosch-produkten, noodig voor het dagelijksch bestaan. De scherpe dorens der
lianen en andere kruipende planten herinnerden maar al te pijnlijk aan ‘de zonde
der naaktheid’, ze doorgroefden de huid van den sluipenden inboorling met bloedige
kerven, die alras door begeerige vliegen en insekten meer dan hinderlijk werden.
In de boschrijke streken leverde het woud een vrij geschikt materiaal, het
boomschors, in dunne lagen gespleten en als de reepen palmblad door hechtsel
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verbonden. De lenigheid van de stof werd vergroot door een bewerking, die zich
langzamerhand meer en meer volmaakte, door een langdurig kloppen en weeken.
Zulke baadjes en gordeldoeken uit boomschors worden o.a. nog door de Dajaks
gebruikt bij den arbeid in het bosch en komen ook elders voor. Bij de Alfoeren weet
men uit de boomschors een soort stevig papier
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te maken, dat in lange, bleeke vellen als kleeding gebruikt wordt en door zijn
beschildering met plantenkleuren tot de interessantste stukken in onzen Archipel
behoort.
Deze kleederen uit boomschors zijn een alleenstaande verschijning gebleven;
het materiaal is voortdurend beter bewerkt, versiering is zelfs niet uitgebleven, maar
van eenigen invloed op andere technieken kan niets bespeurd worden.
Met de gevlochten kleederen, die vermoedelijk later gekomen zijn, is dat niet het
geval. Als ‘Vorstufe’ van het weven is het vlechten van veel belang geweest en het
grijpt weer terug naar de oude palmblad-bewerking. Te oordeelen naar de technieken
ter versiering dezer bladstrooken moet dit materiaal reeds vele jaren in gebruik
geweest zijn.
Men vindt bijv. op matten van bladstrooken uitgesneden ornamentjes. De voorzijde
der mat is meestal rood geverfd de voering geel of natuurkleur en daardoor komen
de uitgesneden figuurtjes geel tegen rood uit, maken een aardig effekt.
Het is duidelijk, dat dit uitsnijden met het aanwenden van verfstoffen in verband
staat. Op ongeverfde matten zou het snijwerk doelloos geweest zijn. Aldus moet
het verven vooraf gegaan zijn en daarop is het uitsnijden ter meerdere versiering
gevolgd.
Dit snijden had nog een ander resultaat! Men bracht in het blad parallel loopende
sneden van gelijke lengte aan, zoodat reepjes gevormd werden, aan de onder- en

BINNENZIJDE VAN EEN HOED UIT HALMAHEIRA, GEHEEL BEDEKT MET UITGESNEDEN
PALMBLADSTROOKEN. ‘BOEATAN’, DEN HAAG.

bovenzijde vastblijvend en vlocht hierdoor anders gekleurde reepjes.
Ook bij het verven vond men een eigenaardige techniek. Bladstrooken werden
door vouwen in bepaalde maten afgedeeld en hierop met gesmolten was een
eenvoudig, herhalend ornament aangebracht. Na het roodverven kon de was door
afwrijven verwijderd worden en bleef het ornament blank op rood zichtbaar.
Zoo had men dan bij dit palmbladmateriaal naast het verven reeds een drietal
technieken, het uitsnijden, het vlechten en het uitsparen, wel het beste bewijs, dat
deze bladperiode van langeren duur moet geweest zijn. Ze staan ook tot dit materiaal
in een zeker verband. Palmen pandanbladen in gedroogden toestand kunnen
gemakkelijk geverfd worden in tegenstelling met bamboe of rotan en daardoor kon
zich juist op dit materiaal de eerste toepassing van verfstoffen en 't gedeeltelijk
uitsparen ontwikkelen.
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Evenzeer leent het zich door den brozen aard tot uitsnijden met een mes van
bamboe of steen, ook weer tot het snijden van reepen, waaruit het vlechten
ontstond.
Want - dit wordt vrijwel vergeten - het vlechten ziet er doodeenvoudig uit, maar
als men het nimmer heeft zien doen, nooit vlechtwerk gezien heeft, is het vrijwel
onmogelijk een goed werkstuk te maken. Men weet geen raad met al die losse
reepen.
Ook het vlechten moet een ‘Vorstufe’ gehad hebben en deze vinden we in de
bladbewerking. Herinnerd wordt daarbij aan de werkmethode op de Fröbelscholen;
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hier begint men aan de kinderen zoogen. matjes te geven, stukjes papier, in reepen
gesneden, die aan onder- en bovenzijde onbesneden zijn en dus hier vastgehecht
blijven. Hierop wordt het invlechten geoefend en eerst daarop volgt het vlechten
met losse reepen!
Precies zoo is het bij de groote kinderen, de natuurvolken, gegaan. Het gereepte
stuk blad is de aanvang geweest, het werken met losse reepen is bij verder gaande
ontwikkeling gevolgd.
En niet alleen bij de pronkmatten op Halmaheira vindt men de sporen dezer oudste
bladbewerkingen, ook waar bladhoeden versierd worden, vindt men op velerlei
plaatsen in den Archipel dezelfde overblijfselen van dezen oertijd terug. De voering
bestaat uit meestal vlakke palmbladen, de buitenzijde uit zeer fijn vlechtwerk door
geverfde strooken palmblad omvat, of men vervangt het vlechtwerk door uitgesneden
pandanblad, dat dan op andere stoffen, mica of kleurig katoen met enkele rijgsteken
wordt vastgehecht.
Deze versiering is door eeuwenouden duur zoo ingeworteld, dat de inlander er
nooit toe gekomen is, lapjes van mooi weefsel of Europeesche bontdruk in plaats
van het vlechtwerk te gebruiken. Het vlechtwerk behoort door zijn oorsprong
onveranderlijk bij het bladmateriaal en zonder het te weten volgt de inlander dezen
regel, uit de traditie gegroeid, wat te merkwaardiger is, omdat hij meermalen het
roode katoen of flanel als onderlaag voor zijn bladsnijwerk of als omwoelde rand
gebruikt. Ook wordt de bladhoed wel eens geheel met katoen overtrokken, doch
juist die vakjes, waarin gebatikt of gedrukt katoen zoo goed zou passen, worden
getrouwelijk voor vlechtwerk gereserveerd.
Bij de genoemde versieringen blijft het echter niet. Met het gebruiken van
verfstoffen ontstaat soms een meer of minder primitieve beschildering, zelfs
stempeldruk. Door het samennaaien der strooken geoefend durft men zelfs het
borduren aan. Eerst met gekleurde vezels, later met katoen, brengt men geborduurde
versieringen op bladhoeden aan. Nassa-plaatjes, later glaskralen, worden ter
versiering vastgehecht en zoo ontwikkelt zich op dit uiterst primitieve materiaal een
aantal siertechnieken, die juist door de meer dan simpele samenstelling van het
gemaakte voorwerp konden ontstaan. Had dit meer tijd en arbeid gekost, men had
zich stellig niet vermeid aan het toepassen van versieringen.
Hetgeen hier van de hoeden en matten gezegd is, vindt men ook weer bevestigd
bij de doozen van bladreepen, die veelvuldig in de Molukken voorkomen en wat
borduurwerk betreft, bij de samits of rolzakken op Borneo. De oertechnieken worden
getrouwelijk in eere gehouden, ze blijven bestaan op het materiaal, waaruit zij zijn
voortgekomen, het zijn de merksteenen, die van het verre verleden blijven spreken.
Uit deze oertechnieken ontstaan weder andere, meestal door het gaan gebruiken
van nieuwe materialen, die dan een hooger ontwikkelingspunt kunnen vertoonen.
Soms zoo ver van het inlandsche leven staande, dat men met stellige zekerheid
meent te kunnen beweren, dat ze natuurlijk van Arabischen of Europeeschen
oorsprong zijn! Daar is bijv. veel applikatie-werk in den Archipel te vinden, o.a. op
Nias, Sumatra, Ceram, Halmaheira, zelfs op Nieuw-Guinea, meestal rood of blauw
katoen of flanel op witte stof genaaid, in Centraal-Borneo weer zwart katoen op
witten grond genaaid. Meestal groote, eenvoudig gevormde kleurvlakken, alleen in
Centraal-Borneo stijgend tot fijn bewerkt ornament. Voor den oppervlakkigen
bezoeker onzer ethnographische collecties staat het vast, dat dit applikatiewerk met
Europeesch materiaal natuurlijk door ons is ingevoerd.
Maar kent men de voorgeschiedenis, dan is het meer dan duidelijk, dat het
vroegere snijden en vastnaaien van palm- en andere bladsoorten het simpele
prototype is geweest.
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Na den invoer van Europeesche stoffen heeft men het oude bladmateriaal laten
varen voor de beter bruikbare, Europeesche stof. Alleen de kleur, de voorliefde voor
het rood, en het dikwijls grove naaisel herinnert aan de oertechniek.
Het zwarte applikatiewerk van Borneo vormt door de afwijkende kleur een
merkwaardige uitzondering.
Men heeft het uitgesneden palmblad-ornament niet alleen direkt, maar ook indirekt
als versieringsmiddel gebruikt, een nieuwe aanwijzing, die duidelijk toont, hoe oud
dit werk moet zijn. Hoe meer aanwendingen, hoe ouder de techniek is.

TASCHJE MET SUPPLÉMENTAIR VLECHTWERK VAN SUMATRA. MUSEUM VOOR VOLKENKUNDE TE
ROTTERDAM.

Zoo heeft men bijv. op de Aroe-eilanden de bekende, gevlochten vrouwenrokjes,
feitelijk niets anders dan nauw gesloten schaamgordels. Deze werden met
schablonen uit palmblad, die als applikatiewerk vastgehecht waren, gedeeltelijk
bedekt, en daarna in den rook gehangen. De rook kleurde de onbedekte deelen
zwart of bruinrood en als de schablonen verwijderd waren, was op het gevlochten
fond een ornament aangebracht in natuurkleur tegen donkeren grond.
Een tweede spoor dezer antieke techniek vond men vroeger op Borneo onder de
Bandjareezen, doch reeds eenigszins veranderd. Men gebruikte als grondstof wit
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katoen en de schablonen waren van papier vervaardigd. Echter, het berooken bleef
bestaan.
In Centraal-Borneo daarentegen in onzen tijd heeft men door den invoer van zwart
geverfd katoen - het moeilijke zwartverven is aan de inlandsche ververij zelden
gelukt - de oude techniek geheel verlaten. Van zwart katoen is een gecompliceerd
patroon gesneden, dat als applikatie-werk op wit katoen aangebracht en bij voorkeur
als rouwkleeding gedragen wordt. Men is er, zonder het te weten, tot de oude, direkte
versiering van het palmbladsnijwerk teruggekeerd.
En met deze wetenschap is het een open vraag of de grove namaak van batik
*)
op Java met behulp van schablonen ook geen overblijfsel der oertechniek is .
Zoo is het ook met het borduren gegaan, Oorspronkelijk ontstaan uit het
aaneenrijgen der bladreepen, is daaruit eene simpele versiering met grove steken
op palmblad ontstaan, een techniek, die ook overal op de kleedingstukken van
boomschors te vinden is. Grof werk, omdat het regelmatig verdeelde fond ontbrak.
Natuurlijk werd het ook op het volgende vlechtwerk toegepast, dat door zijn wel
is waar groote, maar toch regelmatige indeeling in ruitjes gelegenheid tot
sierkunstiger ontwikkeling gaf, die bij het ontstaan van fijnere weefsels zich tot
hoogeren bloei kon uitwerken. En zoo verbaast men zich niet bijv. in de Lampongs
schitterende borduursels te vinden, die, al zijn ze technisch zeer eenvoudig, door
hun ornamentale opvatting aller aandacht verdienen. Men vindt bijv. in Palembang
en in Bengkoelen die interessante borduursels met stukjes mica als applikatiewerk,
ook weer herinneringen aan het oude palmblad, dat zoo mogelijk, met mica onderlegd
werd. Elders weer talrijke weefsels met Nassaplaatjes of glaskralen benaaid,
evenzeer souvenirs uit den ouden tijd, toen het schelpengeld nog onder de inlanders
voorkwam.
Op het vlechtwerk had het oude materiaal met zijn speciale technieken weinig of
geen invloed. Doch van het vlechtwerk kon men vóór alles gebruiksvoorwerpen
vervaardigen, die steviger waren dan die uit palmblad saamgevoegd. Vanzelf spreekt,
dat men uit den tropischen natuurrijkdom die grondstoffen ten gebruike zocht, die
stevigheid aan lenigheid paarden en gemakkelijk gespleten konden worden. Vooral
bamboe en rotan vervulden die voorwaarden, minder het pandanblad en andere
bladsoorten.
*)

Zie ook op... Bali een sieraad van lontarbladen met rood katoen bedekt, waarop uitknipsels
van kleurig papier vastgehecht zijn en dat ook weer bij dooden gebruikt wordt. Cat. R.E.M.L.
VII, blz. 151. Ser. 1586-99. Van hetzelfde eiland vermeldt Nieuwenkamp uit palmblad gesneden
menschenfiguren, zoodat op Bali het oude en het nieuwere materiaal van applikatiewerk
bijeen te vinden zijn.
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Maar de beide eerste bezaten de onaangename eigenschap, dat ze moeilijk met
plantaardige verfstoffen gekleurd konden worden en eerst veel later moet het gelukt
zijn, verfmethoden te vinden, die deze vlechtstoffen door en door kleuren konden.
Nog in onzen tijd gebruikt men het drakenbloed, dat echter oppervlakkig verft, niet
in de stof doordringt. Balineezen gebruiken eenvoudig lijmverf, die eveneens slechts
de opperhuid der vlechtslagen kleurt en daarom
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alleen voor enkele voorwerpen te
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gebruiken is. Javanen werken nog radikaler en besmeren het geheele vlechtwerk
met olieverf in. En daarom moet men het bewonderen, dat ondanks deze groote
moeilijkheden, de Indische vlechtkunst een bizondere hoogte heeft weten te bereiken.
Met weinig, zeer weinig kleuren is het gelukt, fraaie stukken te vervaardigen. Door
wisseling van blanke en gekleurde vlechtreepen zijn tal van hoog-interessante
patronen ontstaan.
Doch ook is men dikwijls technische moeilijkheden uit den weg gegaan door
eenvoudig een regelmatig blank vlechtwerk te maken en hierop met gekleurde
reepen een patroon in te vlechten. Een ezelsbruggetje, dat hoogstwaarschijnlijk ook
door het gebrek aan duurzaam geverfde vlechtreepen is ontstaan, die het
voortdurend heen en weder buigen niet konden verdragen.
Het technisch hoogtepunt van het vlechten was en is natuurlijk het gebruiken van
zoo fijn mogelijke reepen. Hoe smaller en dunner de vlechtreepen zijn, hoe
plooibaarder het vlechtwerk wordt. Het gevlochten ornament verkrijgt daardoor
tevens een bizonder karakter.
Maar tevens met dit voortdurend dunner worden der draden rezen de technische
zwarigheden. De draden gingen door elkaar, verwarden zich voortdurend en vandaar,
dat langzamerhand gezocht werd naar een middel, dit tal van draden gespannen
te houden. En zoo keeren wij van het hoogtepunt van het vlechten eenigszins naar
het begin terug, toen in de bladstrooken zoogen. matjes werden gesneden, met
hetzelfde doel, de reepen ordelijk naast elkaar te kunnen houden.
Doch dit middel was voor de fijne draden onbruikbaar, omdat de draden zelf stuk
voor stuk een ingewikkelde bewerking moesten ondergaan! Men spande de draden
dus om een langwerpig raam, verdeelde den ketting in even en oneven draden en
de overgang van het vlechten in het weven was gevormd. Een dergelijk vlechttoestel
beeldt Jasper in zijn Monographie over het vlechten af (bl. 198), dat op Sumatra's
Oostkust voorkomt en gebruikt wordt voor het vervaardigen van fijn gepatroneerd
vlechtwerk, bestemd om in hoeden van nipah- of pandanblad gevoegd te worden.
Eenmaal op dezen weg gekomen volgde de opgave niet alleen fijne draden te
maken, doch ook gladde, doorloopende.
Men vond het gewenschte in allerlei bosch materiaal, dat tot nog toe voor het
vlechten minder bruikbaar was geweest. Varenstengels, palmvezels, ananasbladen,
vezels van agave-soorten, bastvezels van den kofoboom werden op soms
ingewikkelde wijze tot dunne, gladde, doorloopende draden gevormd. Een enkele
maal werd zelfs zooals vroeger in de Minahasa een bizondere bamboesoort door
kauwen bewerkt en tot draden gesponnen.
Met deze doorloopende vezeldraden kan een schering of ketting gespannen
worden, welks even en oneven deel door een ophaler en een stokje gewisseld kan
worden. Met een eveneens doorloopenden draad kan de inslag slag voor slag
ingevoegd worden en het weven was ontstaan!
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Maar ook in de volgende periode toont het weven nog sterker verwantschap met
de oorsprongstechniek. Het bestaat uitsluitend uit vezelweverij en door het lastig
vervaardigen van doorloopende draden beperkt men

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

438
zich tot het weven van afgepaste stukken, tot de zoogen. rondweverij, omdat de
opgespannen ketting rondgeweven wordt en slechts een stuk van bepaalde grootte
leveren kan. Met het primitieve toestel, dat slechts uit eenige houten bestaat, is aan
direkte patroonweverij niet te denken, behelpt men zich als bij het vlechten door het
inweven van gekleurde draden, een flottante inslag, een weeftechniek, die vooral
op de Sangir- en Talaut-eilanden in hoogen bloei gekomen is. En typisch hier in dit
centrum der kofo-weverij worden ingewikkelde patronen te voren ontworpen op....
matjes uit silar-blad, de oude techniek, die plotseling bij het jongere weven weer in
eere komt. Eigenaardig dat stadig voortwerken tot ineens weer een deel van het
oude element te voorschijn komt, bevruchtend het nieuw ontstane!
Hetzelfde is het geval bij de tweede en laatste techniek, die bij de vezelweverij
aangewend wordt, het ikatten. Bij de bewerking van grassen komt reeds het
gedeeltelijk omwinden voor, dat het opnemen van de verfstof verhindert. Bij het
vlechtwerk bestond geen gelegenheid, deze methode toe te passen, maar bij de
vezelweverij duikt plotseling deze antieke techniek weder op, ruimer en dieper van
gehalte.
De ketting, als bij het vlechtweven op een vast raam op twee rollen opgespannen,
wordt in bundels verdeeld, nadat eerst de verdeeling in even en oneven gemaakt
is. Dan worden deze bundels draden volgens een bepaald patroon met palmblad
of ander materiaal omwonden en na het verven en verwijderen der omwindsels is
een kleurig ornament op de schering aangebracht, dat ook na het weven zijn volle
waarde behoudt. Zoo ontstaan die schitterende vezelweefsels, die speciaal op de
Philippijnen, feitelijk tot onzen Archipel behoorend, zijn gemaakt, terwijl de geïkatte
vezelweefsels in onzen Archipel meestal geringer in artistieke waarde zijn.
Wat hier met geïkatten kettingdraad aanwezig is, is bijna uitsluitend met katoenen
draden geweven, weer een nieuwe stof, die in het Oosten van den Archipel het
vezelmateriaal òp het oude toestel vervangt. Van deze vooral de weefsels van
Soemba, prachtige doeken met veel oranje, blauw, groengeel en donkerblauw, werk
van natuurvolken, doch waarvan wij, beschaafden, als makers gelukkig konden zijn.
Waarschijnlijk onder Zuid-Aziatischen invloed komt een nieuw materiaal, de zijde
in den Indischen Archipel en vanuit het Westen komt de geïkatte inslag in zijde het
weefsel sieren met schitterend werk uit Palembang, Grisee en Bali, terwijl in Limboto
op Celebes de geïkatte inslag uit katoen vervaardigd wordt.
Met het katoen als weefmateriaal ontstaan toestellen, waarop doorloopende
stukken vervaardigd kunnen worden, ook patroonweverij, zij het in bescheiden mate.
Maar de flottante inslag, herinnerend aan het supplémentaire vlechtwerk, behoudt
in artistiek opzicht de overhand. Op Celebes en Sumatra, vooral in de Lampong's
worden kostelijke stukken geweven en in de Padangsche Bovenlanden wordt het
kostbare gouddraad met overvloedige hand in het rood zijden weefsel gevoegd.
Ook hier artistiek werk, dat de minderwaardigheid der toestellen bedrieglijk verbergt,
ons met eerbied voor de kunstvaardigheid dezer inlandsche vrouwen vervullen
moet!
Men heeft vroeger het weven, het batikken e.a. eenvoudig aan den invloed der
Hindoes toegeschreven en tegenwoordig herhalen die stemmen zich weder.
Nu is het een feit, dat Voor-Indische weefsels sinds eeuwen in onzen Archipel
zijn ingevoerd. De Oost-Indische Compagnie voerde allerlei stoffen in en enkele,
bijv. de Koromandelsche wasdoek en de zijden tjinde genieten nog in onzen tijd op
Atjeh, de laatste vooral op Java, bizondere vermaardheid. Op Sumatra, Celebes en
zelfs in den Timor-Archipel blijkt de tjinde ingevoerd te zijn.
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Intusschen heeft deze import van Voor-Indische stoffen niets met de Hindoes te
maken. Niet onmogelijk is het zelfs, dat de O.-I. Compagnie de voorliefde der
voorname inlanders voor zijden stoffen bemerkend, ten eersten male met dien
grooteren import begonnen is. Terwijl vóór de komst der Hollanders in den Archipel
enkele weefsels van het Aziatische vasteland door den handel naar Java en Sumatra
kwamen, alsgroote kostbaarheid in het bezit van voorname Javanen bleven en juist
daardoor geen invloed op het textiele volkswerk kunnen doen gelden. Ook na den
Hollandschen import bleef het zijden tjinde-weefsel bij uitstek hofdracht, wat het
heden ten dage nog is. Onder het v o l k kwam het niet! De tjinde-namaak op Roti
was evenmin volkswerk. Het ikattenginds was, en is het gedeeltelijk nog, een
privilegie der voorname vrouwen en meisjes en slechts in deze kleine, gesloten
kringen kon men door het bezit der kostbare tjinde's aan namaak denken. Hetzelfde
is ook op Java het geval, waar het batikken vroeger alleen door de vrouwen uit
hoogere standen werd beoefend, die de tjinde-motieven in hun batik-werk
overnamen. Echter was deze overname

HOEDEN VAN DE PHILIPPIJNEN MET ZWARTE WAS BETEEKEND. RIJKS ETHNOGR. MUSEUM TE LEIDEN.

van vreemde elementen zoo onbeteekenend, dat het karakter der echt-Javaansche
ornamentenschat daardoor onaangetast bleef.
In hoever de Hindoes bij hun vestiging in Indië het textiele volkswerk hebben
geïnspireerd, is moeilijk na te gaan. Blijkens hun plastiek in de tempelruïnen
nagelaten, voelden zij veel voor rijk, textiel werk. De Hindoeïstische en Boedhistische
beelden vertoonen soms kleederen met weelderig ornament, waarvan een enkele
als kawoeng-patroon onder de voor den adel gereserveerde batikpatronen
opgenomen is. Ook weer als de tjinde opgenomen in het sierwerk der voornamen,
geenszins in het volkswerk!
Bovendien verhinderde de scherpe scheiding der kasten, door de Hindoes
meegebracht uit hun geboorteland, een nadere aanraking met de simpele,
autochthone bevolking en daarom mag de invloed der Hindoes slechts onder zeker
voorbehoud opgenomen worden.
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Het beste bewijs daarvan zijn wel de primitieve weeftoestellen, nog op Java in
gebruik, en de even primitieve weeftechnieken. Voor ons zijn de laatste uiterst
interessant, omdat het ikatten ten onzent zelden die hoogte bereikt heeft, maar toch
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mag niet vergeten worden, dat het ikatten en het weven met flottanten inslag alles
behalve tot de hoog ontwikkelde weeftechniek behooren, die in wisseling van
schering en inslag en in verschillende bindingen zijn hoogtepunt moet zoeken. Het
zijn en blijven bijkomstige siertechnieken, die uit het gebrekkige van het weeftoestel
ontstonden.
Daarentegen vindt men in Britsch-Indië een hoog-ontwikkelde weefnijverheid.
Toestellen met hand- en voetbeweging, die slechtseenenkele maal in Indië
voorkomen. Bij ons weeft de vrouw uitslutend, wat typeerend voor volkswerk en
huisvlijt is, in Engelsch-Indië is het hoofdzakelijk mannenwerk geworden, een
nijverheid, die zich toelegt op het weven van doorloopende stukken.
Vandaar ook, dat m.i. het ikatten van den inslag van vreemden oorsprong moet
zijn. In Indië bepaalt zich het weven grootendeels tot het vervaardigen van afgepaste
stukken en waar doorloopende stukken gemaakt worden, is het toestel nog zoo
primitief, dat slechts geringe lengten geweven kunnen worden.
Het ikatten van den inslag is nu juist berekend op het weven van doorloopende
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stukken en wordt daarom veel op het Zuid-Aziatische vasteland gevonden. Maar en dat is weer een kenteekenend staal van het inlandsche conservatisme - op
Sumatra, Java, Bali en Celebes, waar het ikatten van den inslag hoofdzakelijk
voorkomt, maakt men slechts afgepaste doeken. Het technische voordeel van deze
inslagversiering wordt niet in toepassing gebracht. Als bij het ikatten van den ketting
blijft men zich tot kleinere stukken beperken. Door het vreemde element wordt geen
verrijking der techniek verkregen, het werkt niet bevruchtend, het voegt zich
eenvoudig naar de aloude werkwijze. De oude traditie is krachtiger dan de invloed
van het nieuwe!
En waarom zou nu al het mooie in deze Indische textiele kunst van buiten af
moeten komen? Van den toestand vóór de komst der Hindoes in onzen Archipel
weten we heelemaal niets af. Het eenige, wat we met zekerheid kunnen
konstateeren, is, dat de plastieke kunst der Hindoes tijdens hun verblijf op Java
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langzamerhand verandert, een ander type aanneemt dan dat in het oorsprongsland.
De oude Hindoe-Javaansche kunst verandert in een Javaansch-Hindoesche en
daaruit kan men gevoegelijk de conclusie trek-
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ken, dat de ingeboren bevolking van Java toch zekere ontwikkeling moet bereikt
hebben om deze wisselwerking te kunnen uitoefenen.
Trapsgewijze kan men in Indië de ontwikkeling van het weven nagaan van vlechten
tot weven, van vezelweverij tot zijdeweverij. Zelfs overgangstoestanden zijn bewaard,
zooals bijv. het inweven van katoenen inslagdraden in een ketting van vezels.
Vreemde elementen als het ikatten van den inslag en het weven van zijde vallen
onmiddellijk op door hun weinig talrijk voorkomen. Bij het bewerken van den katoenen
draad zijn er naast den katoenmolen allerlei primitieve middelen te vinden om het
spinmateriaal te bekomen. Zou dat mogelijk zijn, indien die weefkunst of een groot
deel daarvan van vreemde herkomst ware?
Lastiger is de beoordeeling of en in hoever de Javaansche batik en de kain
kembangan van vreemden oorsprong zijn. De laatste wordt versierd door een deel
van de stof met rijgdraden te omlijnen, waarna deze draden saamgetrokken worden;
dit deel wordt met pisangblad bedekt en zoo voor de aanraking met de verfstof
bewaard. Vooraf is dan de stof met lichte kleur voorgeverfd, zoodat na het tweede
verfbad en het verwijderen der bedekking een langwerpig kleurvlak van lichte kleur
door donkerblauw omringd wordt. Ornament komt er in den regel niet bij, het zijn
eenvoudig groote kleurwerkingen, die het kenmerk der kain kembangan zijn.
Origineele stukken, dikwijls schitterend in juist gevonden kleurwerking.
Doch volkswerk is het niet! Het is bruidskleeding, die uitsluitend aan de beide
Javaansche hoven voor elke trouwgelegenheid vervaardigd worden. Ze heeten dan
ook volgens een Javaansche verklaring kain kembangan (gebloemd doek), omdat
ze meestal met het sap van bloemen geverfd worden, omdat ze in den bloeitijd des
levens gedragen worden en omdat ze snel als de bloemen verwelken.
Nevens den kain kembangan vindt men in en buiten Java een soortgelijke techniek,
het plangi-werk, dat op zijde kleine kleurvlekjes door uitsparing vertoont, het tritikwerk
op katoen, waarbij gestippelde lijnen figuren vormen. Beide zijn volkswerk en niet
als de kain kembangan tot den hofkring verbonden.
Doch het plangi-werk vindt men buiten Indië in heel Zuid-Azië verbreid en door
de Arabieren zelfs in Afrika ingevoerd. Het kembangan- en het tritik-werk zijn echter
in karakter zeer verschillend bij datgene, wat elders wordt gemaakt.
Het batikken is als bekend eveneens een uitsparingsprocédé. Alleen wordt er
was gebruikt. Ook dit werk vindt men in Voor-Indië, Turkestan en Zuid-China en
blijkens vondsten in oud-Egyptische graven moet het een eeuwenoude siertechniek
zijn, die echter op Java den hoogsten ontwikkelingsvorm bereikte.
De tjanting, het waskannetje, is wel het meest ontwikkelde werktuigje, dat uit Azië
bekend is. In Voor-Indië gebruikt men een stift, die in de gesmolten was gedoopt
wordt.
Waarom dit Javaansche batik-werk den hoogsten bloei bereikt heeft, was vrij
onzeker. Technisch en artistiek vormt het inderdaad een hoogtepunt, dat door geen
der andere, bekende doeken wordt bereikt.
Zoo men ook dit werk door de Hindoes ingevoerd acht, wordt de puzzle nog
grooter, want dan kan men dadelijk wijzen op het sterk-Hindoeïstische Bali, dat wel
het plangiwerk, het ikatten van den inslag, zelfs het dubbele ikatten van het
tjinde-werk kent en waar het batikken ontbreekt. Buiten Java komt het op Madoera
voor en moet het in vroeger jaren ook op Sumatra beoefend zijn.
De invoer van Voor-Indische batiks, reeds in Portugeesche bronnen vermeld,
toont, dat het batikken in onzen Archipel bekend en bemind was. Zonder dat zou men denke aan Europa - het Voor-Indische wasteekenwerk geen afzetgebied hebben
kunnen vinden. Nu echter kon het door de goedkoopere bewerking (het aan
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ééne zijde batikken) met het inheemsche Javaansche scherp konkurreeren.
Het raadsel wordt nog grooter, als men weet, dat in de Soenda-landen nog
sporadisch een batik-imitatie voorkomt. Hier wordt met een stokje, dat, naar men
vrij zeker kan aannemen, het oude wasteeken-instrument is, een mengsel van
ketanpap in simpele lijnen op de stof gebracht. De gebruikte bedekkingstof herinnert
aan de rijstbrij, die de Japanners voor het schabloneeren van stoffen aanwenden,
het stokje als gezegd aan het batikken.
Het geval wordt nog zonderlinger door het vinden van met was beteekende hoeden
uit de Philippijnen in het Rijks Ethnographisch Museum te Leiden. Op deze van
n i p a h b l a d vervaardigde hoeden is met een stokje een teekening met zwarte
was aangebracht. Een hoogst belangrijk feit, want in verschillend opzicht behooren
de Philippijnen tot onzen eilandengroep.
Een tweede spoor van wasgebruik vindt men bovendien op Borneo, waar stokken
gedeeltelijk met was bedekt werden om deze deelen tegen het aannemen van verf
te vrijwaren.
Reeds bij de vervaardiging van allerlei voorwerpen uit palm- of pandanblad werd
kort op het batikken van dit materiaal gewezen.
Vroeger meende men, dat deze uitgespaarde ornamenten door omwinding
verkregen waren. Bij nadere bezichtiging bleek dit echter niet mogelijk te zijn.
Dergelijke versieringen zijn niet op vlakke bladstrooken aan te brengen; deze laatste
zouden bij het omwinden van zelf oprollen en alleen heel eenvoudige ringen zouden
op deze wijze aan te brengen zijn, niet de eigenaardige indeelingen, die op dit
bladwerk algemeen voorkomen.
Door vouwen der bladstrooken wordt een indeeling verkregen, waarop het
herhalend ornament wordt aangebracht. Na het roodverven wordt de was op
eenvoudige wijze door afwrijven verwijderd, een simpele methode, die zich op enkele
exemplaren nog door den glans van de afgewreven was verraadt!
Nu is de wasverwijdering bij geweven stoffen, wanneer men het chemische
oplossen der was in benzine niet kent, een moeilijk punt. De wasoplossing in kokend
water, zooals op Java geschiedt, is bij groote stukken een uiterst lastig werk, dat
tevens de langs kouden weg aangebrachte kleuren ernstig bedreigt. Vandaar dat
men op J a v a het doek stevig appreteert om het indringen der was te voorkomen;
de wasteekening blijft vluchtig op de oppervlakte hechten en kan na het verven door
afkrabben reeds grootendeels verwijderd worden. Het kokend water zorgt voor het
overblijvende.
Echter is juist deze moeilijke wasverwijdering oorzaak, dat de Javaansche haar
doek aan b e i d e zijden moet batikken, een moeilijk en tijdroovend werk dat tevens
aanduidt, dat dit batikken aanvankelijk niet op geweven stoffen gedacht is.
De simpele wasverwijdering op hout- en bladmateriaal toont overtuigend, dat hier
het prototype van het Javaansche batikken te vinden moet zijn.
Eerst is blijkbaar de directe wasversiering gebruikt, zooals op de Philippijnsche
hoeden te zien is. Toen is, wellicht door zonnehitte, de wasdekoratie gesmolten en
het deel, dat door was bedekt gebleven was, zag er blanker uit dan het andere
gedeelte, dat steeds aan licht en vuil blootgesteld geweest was.
Zoo kwam men vanzelf op de gedachte de indirekte wasversiering, wasteekening
èn roodverving toe te passen en een simpele siertechniek was gevonden, die later
op stoffen toegepast, tot het hoogstaande, Javaansche batikken zou leiden.
Het weinig ingewikkelde dezer techniek was tevens oorzaak, dat zij in het Oostelijk
deel der Indische Archipel veelvuldig toegepast werd. Men vindt deze gebatikte
versiering op voorwerpen uit bladmateriaal vervaardigd, afkomstig van Nieuw-Guinea,
Halmaheira, Ambon, Ternate en Tidore, Noord-Celebes en Sangir-eilanden.
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Aldus een zeer groote verspreiding, haast een lijn vormend, die de Philippijnen met
Nieuw-Guinea verbindt!
Deze bladstrooken zijn, wat ook door de toepassing verklaard wordt, aan ééne
zijde gebatikt en geverfd, meestal in rood, hoewel ook sporadisch andere kleuren
voorkomen. Na het aanbrengen dezer versiering worden zij tusschen éénkleurige
en blanke bladreepen ingevoegd.
Ook op de bekende doozen, waarop gekleurde en uitgesneden bladstrooken ter
versiering aangebracht zijn, komen kleine stukjes batik in donkerbruine kleuren
voor.
Het batikken speelt dus hier een zeer ondergeschikte rol en alleen in de Minahasa
en Gorantalo treedt het belangrijker op.
Van deze deelen van Noord-Celebes zijn enkele hoeden te vinden, die geheel
van gebatikte strooken vervaardigd zijn en een enkele hoed uit de Minahasa in het
Rotterdamsche Museum vertoont een vrij uitvoerig ornament, dat na het voltooien
der hoed aangebracht is, een roode versiering op blank fond.
Deze primitieve batikvorm schijnt echter reeds tot het verleden te hehooren. Ze
komt nl. haast uitsluitend op de oudere voorwerpen in de Rotterdamsche en Leidsche
musea voor en dit verklaart tevens, waarom dit toch zoo merkwaardige prototype
van het Javaansche batikken zoo lang onbekend is moeten blijven.
Het vraagstuk of het batikken een inheemsche kunst is, nadert zijn oplossing! Het
wasgebruik op palm- en pandanblad en op hout toont, dat het ook onder de
Maleisch-Indonesiërs bekend geweest is en daarmee wordt de schaal, die bedenkelijk
naar het vasteland van Azië daalde, meer naar boven getrokken. Wellicht volgen
meerdere vondsten, met wier hulp men het batikken verder zal kunnen verklaren.
Op dit gebied zijn nog veel verrassingen mogelijk! Wij zijn op dit textiele gebied
in een aanvangsperiode en het vele, dat in den korten tijd van vijftien jaren reeds
gevonden en bijeengebracht is, geeft goeden moed.
De kennis, omtrent de oude, inlandsche technieken verzameld, heeft allerwege
belangstelling gevonden en met die verzamelde kennis zal het gemakkelijker dan
vroeger zijn het merkwaardige onder de inlandsche kunstvakken op te merken, aan
het licht te brengen.
Dat vooruitzicht doet bemoedigend aan! Het textiele werk in Indië is voor het
grootste deel gedoemd tot verdwijnen. Het heeft zijn tijd gehad! Het Europeesche
katoentje, hoe leelijk ook, verdringt overal het inlandsche weefsel en zoo de
Europeesche fabrikanten meer aandacht aan hun fabrikaten wijden, in hun werk
iets van schoonheid weten te leggen, zal het pleit spoedig beslist zijn.
Daarom wordt op dit studiegebied een nuttig werk gedaan. In den regel worden
volkstechnieken eerst dan beschreven, als ze geheel verdwenen zijn. In dit geval
komt Holland niet te laat! Het kan reeds nu van het textiele volkswerk zijner koloniën
een overzicht bieden, waarmee geen andere koloniale mogendheid kan wedijveren!
Elberfeld, Mei, 1913.
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Boschvijver,
door Hélène Swarth.
De blanke pijlers van de grauwe brug
Zijn witte spoken in de schemering.
De zwarte boomen staan in tooverkring.
De vijver glimplekt, koud metalig stug.
Gelijk een sneeuwvlok drijft een zwanerug.
Een late vogel klaagt met vreemd gezing.
Mijn hart klopt zwaar, of wanhoop mij beving.
Ik durf niet verder, 'k durf ook niet terug.
't Is me of ik eeuwig zoo zal blijven gaan,
In bleeken schemer, zonder zon of maan,
In treurend grijs van zoel nazomerweer
En enkel hooren 't smartebang gezing
Van d'éenen vogel, als de erinnering
Aan hoop verloren zonder wederkeer.
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Lichte verten,
door Frans Bastiaanse.
‘Vandaag was alles stil in ons Een diepe rust, na diep bewegen.
Wij zijn het overbloeide brons
Der heidehelling opgestegen,
Die, alzijds, eindig uitzicht geeft;
De wijde wereld doet aanschouwen,
Tot waar de kim haar einde heeft
En saamvloeit met het hemelblauwen:
Héél in de verte vloeit de Vecht
Naar 't zelf-onzichtbre huis te Muiden;
Als zilver in het groen gelegd
Zie ik de plassen, en, in 't Zuiden
Rijst, achter vlakke landen, flauw
De Dom van Utrecht met zijn toren,
Maar zóó ver-schemerd, dat ik nauw
Zijn omtrek vond, in damp verloren....
Daar voor ál weiden wat ik zag,
Tot dichterbij de dennebosschen
Staag donker, zelfs in lichtsten dag,
Te zamen komen met de rosse
Van Erica begroeide hei,
En weer de blik, die deed de ronde
De rustplaats vond, waar ik en hij
Bewond'rend, zonder woorden, stonden’....
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Midzomer,
door Frans Bastiaanse.
Wacht nog éven, laat het graan,
Maaier! op de landen staan;
Want, wanneer het rijpe graan valt
Maakt de vlucht'ge zomer aanstalt
Van ons heen te gaan.
Wacht nog éven, Dahlia,
Bloei nog niet! - Campanula
In haar witte klokentoren
Laat der bijen zon-zang hooren Bloeit gij, dan zal dra
Over wingerd roode schijn
Sprenkels storten als van wijn,
En dit wonder-bloedend-roode
Zal Augustus reeds een bode
Van den dooden zomer zijn.
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Zomers mooist,
door Frans Bastiaanse.
‘Wie zomer op zijn mooist wil zien
Moet langs de velden gaan,
Wanneer de Julidag gaat vliên
En zon zinkt achter 't graan.
De halmen van de rijpe rog,
Een lange schitterlijn
Zij vangen voor het laatste nog
Dien avondlijken schijn;
De haver met haar duizenden
Blauw-groene zaden blinkt,
En 't is alsof er suizende
De nachtwind dit in zingt:
Dat léven en bemínnen zijn
Eén zelfde ding en dat
Het streelen van den zonneschijn
Het rijpend graan geeft wat
Een meisje blijde vreugde geeft
Van samenzijn met wien
Zij weet, dat hij van al wat leeft
Háár 't allerliefst wil zien’.
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De ondergang (fragment)
door Ary Prins.
De galjoot met Kristenvlag in top, hoog van voor- en achtersteven, pekkig-bruin van
romp met tot vogelkop uitgesneden speroon, die omboog als zwanenhals en
donkerrood van verwe was, gleed op het meer van Pusgasa door mist van warmen
regen: een dichtheid grijs van fijn gesprenkel in het stil ten avond gaan.
Door de riemen was zacht plasgeluid in het verstomde water, en de roeiers, dertig
galeislaven aan elk boord, die geketend aan één voet en naakt tot aan de lendenen
waren, hard trokken met gelijken slag.
Alsof op maat, de glibberige ruggen, met teekenen van mishandeling, strak-bogen
diep bij het inslaan van de bladen, en rezen langzaam op, terwijl de kaalgeschoren
koppen ruk-nikten achterover als het riemenhout den dol kraak-knarsende besloeg.
Uit menigerlei landen de gevangen Barbarijnen, en onder hen een Moorman was,
sterk van schoft en pezig in de lange leden, die houterig van dorheid waren.
Zijn lichaam, zwart als ebbenhout, glom van het nat of gepolijst, maar gramver
zijne groote handen, en ook de woeste kop met dichte wolligheid omkapt aschkleurig
donker was. Het gelaat door strakheid van de dikke huid was ongevoelig als een
masker met bonkerige kaken, maar als bij apen week de ingedeukte platte neus,
die breed door dierlijk-open gaten, en tusschen de zinnelijkedikke lippen, als uit den
mond gezwollen, zijn tanden blonken soms als wapenen van ivoor.
Met boozen blik schuin-op, waardoor het troebele wit van zijne vurige oogen rolde,
zag hij van uit gebogenheid den Commandoor der slaven aan, die op de middenplank
stond met geesel in de hand, en was als Turk gekleed.
Een kaftan, grauw als vuile wol, in floddering om zijn magerheid, en uit een
blauwen gordeldoek de elpenbeenen greep van eene kromoort stak. In eenen
grooten tulleband van zwarte stof met goud doorstikt zijn nietig hoofd verscholen,
en het gelaat, saffranig-geel door bitterheid van galle, een vogelkop geleek in
weggetrokkenheid der baardelooze kin, waarover boog de harde neus.
Een stille lach verneep zijn dunne lippen als hij naar het voordek zag, waar zat
zeer desperaat een dikke joodsche handelaar, die bij Iconium opgelicht om losgeld
te erlangen.
Door zacht maar hevig huilen zijn klapzak, omwonden als een ton door het geel
van een samaar, in schokkend dansen van verdriet.
Hij veegde dikke tranen weg met den behaarden rug van zijne vette hand. en
tusschen zijne wangen, blauw-zwart van ongeschorenheid, die bolden uit alsof hij
blies, de ingeklemde kromme neus, met volheid door het weenen.
Zijn geest bleef echter klaar trots alle kommernis, en door het floers van zijne
tranen hij loerde rond als een gevangen vos, die achter traliën zit, want toen de
Commandoor uit zucht tot kwelling een parelsnoer vertoonde, die aan den jood
ontroofd, stak hij verlangend beide handen in smeeking open uit.
Maar altemet de vochtigheid van zijne smart verdroogde, en stille in vertwijfeling,
het hoofd gelaten neêr gezonken, zag hij met doffe oogen in de regen-duistering,
waardoor het meer, verborgen, een zee-in-onbekendheid leek.
***
In grauwe donkerheid van eene zware bui geraakte de galjoot, en uit de zwarte
volheid, die langzaam overdreef, een nederstroomen zóó hevig, dat het schip veel
natten ballast kreeg. Op hout was klettering of van hagel, en met zulk een kracht
de dichte stralen
*)

Verhaal uit het einde der Kruistochten. [Noot van de Redactie].
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nedersloegen, dat suizing van geraas of bij een waterval.
Het meer kwam in beroering; er was een borreling of van hitte, blazen welden op
en dreven in kortstondigheid door kringen of van steeneworpen, die zwakten in
vergrooting weg.
Zwoel was de lucht, en damp sloeg van de ruggen der neêrgebogen slaven, die
roeiden onverstoorbaar voort, de voeten in het water, en boven hen de Commandoor
stond onbewegelijk, de tulband platgeslagen, terwijl zijn volgezogen kleed zwaar
hing om het magere lijf, dat hoekiger daardoor geworden.
Maar het geweld van regen was van een korten duur, want wind stak plotseling
op, die gierend over het meer in wilde rukken joeg. De zwarte wolk weggestuwd
verdonkerde het verre. Een somber-grauwe bank daar aan den horizont, waartegen
het schip, in sterke heldering uit de schoongeveegde lucht, scherp-duidelijk van
takelage en levendig van kleuren, in dans door het water heen, dat na een lange
deining tot steile golven sloeg op, wier glinster-groen met woelende aderen van
sneeuwig bruis doorloopen.
Het meer nu open lag door rotsige bergen omgeven, die hoog en woest in grauw
verrijzen, en duidelijk door het blanke licht, alsof zeer dichte bij, het donker-groen
van stijve naalde-boomen en ruigelijk gewuif van bruinig struikgewas gegroeid tot
bij de kale spitsen, in grilligheid geknot, waarom de sneeuw-kleur kringel-zweefde
van wolken als verflarde kronen, die wind al brekende verjoeg.
Een oogenblik de zon brak door, die laag van achter bergen langs spitsen en
door ravijnen, hoog in de lucht een vurigheid van stralen blies.
De hemel rood of boven een vulkaan, en de galjoot van gloed beslagen zwaar
rolde tusschen koppen, die rozig schuimden in het breken.
Het voordek, dat een wipplank leek door bruusk veranderen van schuinen stand,
vol van gestalten was, wier harnastuig, door het onvaste staan, met wilde
vlamme-flikkeringen den hemelschijn weerkaatste.
Dit waren krijgslieden van omlaag gekomen. Zij vielen tegen elkander aan, alsof
zij dronken waren, en de joodsche handelaar, die druipnat in hun midden zat, kwam
erg in bedrang door ruwheid, die berekend was. Zijn hoofd een rollend steun voor
grove handen, en voeten die in-ijzer-waren beschopten zijne vleezigheid.
Hij kermde dan zacht als in een angstigen droom, en was daarbij door het
schommelen van krankheid ook gekweld. Zijn aangezicht, dat strakker en door
groeven ouder, werd groenig om de oogen, en zijne handen sloegen uit alsof hij,
over boord gespoeld, gevaar liep te verdrinken.
***
Toen de zon al lang was weggedaald en de lichtend-bleeke maan in grootheid achter
onrust vlood van uitgereten stormwolken, koud-grauw of vol van hagel, kwam de
heimenis der vage vormen van een kasteel in zicht, die eerst door kromming van
het meer verborgen.
In de duisternis van bergen verscholen, het bouwwerk kwam als vaste donkerheid
eerst uit, die nietig onder de machtige hoogten, toen, door het overdwalen van den
weifelenden maneschijn, de torens rezen op met bleekheid van het rood gesteent
in het wazig hemellicht, dat in een zacht-en-wild verglijden omzilverde de hoeken
der kanteelen en toonde grillig het verloop van donkerheid-door-schaduwslag op
daken en langs muren.
De galjoot, zwart glanzend als ebeen met smeulend rood voorop, daarheene werd
gestuurd door de woeligheid van donkere golven, die, tusschen de bergen in
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metaal wit-kuivende verrolden.
***
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Het schip gemeerd voor het donkere hol van eene poort, diep in een muur
verscholen, en de jood daarin verdween door kracht van ruwe handen.
Verschrikking zóó in hem geslagen, dat zijn lichaam als bestorven, maar toen in
het smokend licht van toortsen aan den wand gestoken, dat holde vurig uit een lage
kelder met pilasters, schok-trilde weder leven in het gevangen lijf.
Al klapperend met zijn tanden door vochtigheid van zijn gewaad, waaruit het nat
in druppels op het plaveisel tikte, zag hij met schuwheid naar twee mannen, die,
zwijgend, hem bewaakten.
Bezwaaid door vurigheid hun baardelooze koppen, fel rood of van beschonkenen,
in hardheid uit den halsberg staken, en op hun lijf de gloed verliep in ringelingen
door het maliën-gevlecht van hunne pantserhemden.
Zij stonden al reeds lang, toen plotseling uit een duisteren hoek klonk op de
vroolijkheid van bel-gerinkel, en in den somberen, woesten schijn een nar in
guldigheid van zijnen snipperrok kwam op de handen aangeloopen met omgekeerde
zottigheid in bonte kleuren op den rug van apen om een reinaart heen, en op de
puimerige ruigheid van een verlichte muur de schaduw danste groot van zijne
kromme snavelschonen.
Door ruggelingsche buiteling, waarbij zijn kleed in goud-vervlammen, hij voor den
jood op zijne voeten stond, en na een diepe buiging, rechtuit van het bovenlijf, met
zwaai van zijn zottekap werd dof uit eenen hoek gesproken ‘Gegroet mijn edele
Heer bij uwen blijden intocht. Met vreugde wordt gij in deze arme veste ontvangen,
want als de licht kroon van een heilige is om uw hoofd de glans van goud’.
Met schrik-in-wondering de jood zag vol verwarring rond van waar die stem mocht
komen, en schichtig zijne blik toen op den schalk neêr, wiens lichaam kort maar
sterk van bouw verkleind werd door het veel te groote hoofd, ruig van zwart haar,
waaronder uit pokdaligheid, die had de neus verminkt, de schittering was van zwarte
oogen.
Het gelaat in rooden schijn geheven was monsterlijk door het wilde
licht-en-schaduw wisselen op de teekenen der verminking, waarin harde groeven
trokken door masker van bedreiging toen hij weêr sprak nu met gewone stem, die
zwaar als van een forschen man, klonk door de lage ruimte heen.
‘Waarom beantwoordt gij mijn hoffelijken groet niet? Gij blijft zwijgen! Dat is
zonderling, een jood is anders wel bespraakt. De losse tongriem doet den ekster
praten, en gij zijt immers ook gesneden!?’
De harde krijgslieden lachten met grootopen monden, waarin sloeg donkerheid,
en puil-oogden van vermaak, maar onrust in de jammerlijke gestalte van den
gevangene. Zijn dikke lippen beefden als van een angstig kind, maar tot spreken
kwam hij niet.
De nar zag hem toen aan met opzettelijke overdrijving van gepeins: het zware
hoofd met bewegelijkheid van rimpelen op de borst gezonken en de oogen, onder
borstelig gefrons, door omhoog staren opgedraaid tot de geelwitte appels bolden,
terwijl een hand de borstelige kin omschraapte.
En aldus staand vervolgde hij zachter met bemoediging; ‘Wees toch opgewekt!
Door uw goud is uw leven niet in gevaar, en in zaken van koopmansschap zijt gij
ook bedreven, zoodat....’
Op eens hield hij op en verdween al tuimelend over beide handen.
Hol haastige stappen klonken al dichter bij, en de Commandoor in duister nog
beval den jood in eenen kerker op te sluiten.
***
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De gevangene werd in een donker hol gestooten, en, niet ziende eene trap, die voor
zijn voeten was, deed hij een stap in lucht en plofte neder op den vloer. Er was een
doffe smak van zware vetheid op de steenen, die schrikte ratten weg, en in het
fakkellicht, dat
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even schoot door dichte duisternis, hun grijze staarten in verdwijnen.
Door duizeling van den val bleef hij eerst roereloos liggen, maar schoof toen
kermend overeind, en betastte zijn gekneusde knieën.
Zoo zat hij lang in stilte, en voor zijn geest verschenen, als heiligen omlicht, in
donkerheid van nacht, de Kristenen, gestalten zijner vreezen, maar langzaam zij
verbleekten, want vermoeienis hem drukte neêr, zóó zwaar alsof hij uren had
geloopen met grooten last op zijnen rug.
De slaap kroop in zijn lichaam op, en doofde zijne zinnen. In de vergetelheid van
het leven, die den gevangene is geluk, lag hij als dood ter neêr tot door de spleten
in een muur sloeg tegen het gewelf een wemelende webbe-dans van gouden
licht-weêrkaatsing door zon op woelend water-vanhet-meer.
Toen onrust in zijn slaap; zijn dikke handen woelden op, en woorden uit zijn mond
in afgebrokenheid, maar plotseling hij schokte overeind. De deur ging knarsend
open, en zijne oogen nog troebel-vol van slaap, in het van schrik verlengd gelaat,
waardoor de neus vergroot en krommer, wijd-open staarden schergen aan, die
muis-vaal van kleedij als schimmen tot hem daalden.
Zij sleepten hem met groot bezwaar door duistere gangen voort, en het vale
aarzeldagen uit enkele spleten in den muur omschemerde in grijs-vol-stoffigheid
het neêrgezakte, dikke lijf waaraan met schrappe standen de schergen trokken fel,
de hoofden neêrgebogen door lage zoldering.
Het kwade werk sloeg hitte in hun koppen en neep de monden toe in vasten wil,
gesterkt soms door een vloek, maar deze nauw te hooren door het groot misbaren
van den jood: één schor gekrijt uit al maar open mond, gesperd door groote vreezen.
Toen echter in de folterkamer, alwaar hij werd terneêrgesmeten met zwaai die
machteloos door zijn gewicht, was hij op eens zeer stil, en lag in onbewegelijkheid,
de oogen dicht, alsof een beest, dat door den schijnvan-dood gevaar tracht af te
wenden.
Maar in die afgeslotenheid werd schrikkelijk de wilde angst voor pijniging, en de
noodzakelijkheid van het leven hem in de werkelijke wanhoop dreef.
Dit, uit vreesachtigheid, ging echter zeer behoedzaam. Hij opende tenhalve één
oog en, glurend door de wimpers, zag hij dichtbij in gloed van vuur, een ouden man
gebogen zitten, die staarde hem met strakheid aan. En dit gelaat, of uit een hel
beschenen, door het teeken van een houw, die den mondhoek met een oor verbond,
zoo wreede was vertrokken, dat de gevangen man zich voelde door den dood
bestreken, en in dien grooten schrik op eens het water uit zijn lijf verloor.
De grijsaard, die de slotvoogd was, beval hem op te staan, en de jood kwam
moeielijk overeind door duizeling bevangen. De angst als tang neep in zijn onderlijf
alsof hij voor een afgrond stond, en sloeg een lichtheid in zijn hoofd, die de omgeving
bracht tot dansen.
In het beven-voor-zijn-oogen zag hij een dorre hand, door gloed belekt, die wees
ter zijde, alwaar een ijzeren bout werd door den beul in het vuur verhit - en of van
verre eene stem, die dreigde hem met marteling als hij niet met goedwilligheid een
groote somme gelds voor het doel der Kristenen wilde geven.
De jood hief beide handen wanhopigsmeekend op, en trachtte ook te spreken,
maar als verlamd zijn tong in drogen mond, waaruit het speeksel weggetrokken.
Zijn lippen trilden open in een wanhopig pogen, en zijn huilerig gelaat, waarin de
oogen tranen knipten, uit smart ook om zijn geld, den slotvoogd zoo potsierlijk leek,
dat hij in vroolijkheid geraakte, die zonder mededoogen maar vol van schampere
spotternij.
Met bezwarelijken gang door stijfheid zijner lendenen kwam hij bij den gevangene
staan, wiens ronde rug zijn knokkige hand met schijnbare goedmoedigheid
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groot, dat ik het zachtste mijner middelen voor u in gereedheid houd. Gij hebt het
trouwens in uw hand om ongedeerd van hier te gaan.
Blijft gij echter verstokt ook als het gloeiend ijzer uw lichaam heeft beraakt, dan
zal ik u als een ruiter op den scherpen bok laten zetten met stukken ijzer aan uw
voeten’.
Alsof een zelf-marteling zóó pijnlijk was den jood het spreken ‘dat hij zeer arm
was’.
‘Gij zijt te nederig, en dat zal uw verderf zijn’, antwoordde de slotvoogd met
minzamen grijns.
‘Maar wat is dat!’ riep hij op eens en zijn gelaat in strenge spitsing zich keerde
naar de deur.
De sombere gloed van het vuur, doorstreept uit venstergleuven van het grijze
dagelicht, belichtte zwak den nar in geel-met-rosse-glinsteringen, en bij hem
waggelsprong een raaf met spiegeling van schijn in het blauw-zwart vederglanzen.
‘Corvinus en ik groeten het achtbare gezelschap’. Met deze woorden kwam hij
naderbij, al deemoedig buigende, de handen op de borst gekruist en het verminkt
gelaat in een onnoozelen lach.
‘Wat komt gij hier ongenood doen’, schreeuwde de grijzaard hem toe, en de houw
over zijn gelaat werd eene vurige streep.
Er was vriendelijke onderworpenheid in het antwoord: ‘Corvinus moet zien wat
hier gebeurt. Hij is een listig roover, maar kan nog veel leeren’.
En krassend-hol daarop een stem uit den raaf ‘Dat is zoo’.
Een oogenblik de slotvoogd stil van verbazing, waarin zijn toorn welde op, en
plotseling schoot hij uit, de handen krom als klauwen, en heesch uit zijn verwrongen
mond onstuimigheid van booze vloeken.
Maar deze heftigheid was voor zijn ouderdom te veel. Zijn booze taal door de
benauwdheid van een hoest verbroken, waardoor hij uitgeput, de hand aan het
hoofd geslagen, op zijnen stoel ter neder viel.
De nar, van wiens gelaat het mom van dwazen lach verdwenen, toen fluisterend
tot hem zeide: ‘Deze jood heeft meer macht dan gij, want hij kan onzen Heer van
den last zijner schulden bevrijden. Behandel hem dus genadig, want gij zoudt anders
de sterke hand van den vorst voelen als hij uit Antiochië is teruggekeerd.
Bedenk ook wel, dat het geld, dat gij op onredelijke wijze hebt vergaard, een
verlokking kan zijn u voor een verkeerde daad hier te bestraffen’.
Zacht sloop hij daarop weg, alsof hij van een zieke ging, en de raaf hem achterna
met machtelooze poging, door zijn gekorte wieken, in vleugelslag te stijgen.
Met duisteren blik de grijzaard zag hem heenegaan, en na een korte weifeling hij
wenkte zijne knechten om den gevangene weêr op te sluiten; maar de jood, schier
krank van zin geworden, daardoor in zulk een schrik, uit vrees voor marteling, dat
hij op zijne knieën viel, en bad in warre woorden hem het leven voor zijn geld te
laten.

Greet.
Door Wally Moes.
Dicht bij de wonderbekoorlijke hei met haar witte zandbergen, ongeveer honderd
schreden verwijderd van het mulle zandpad, dat daarheen leidde, stond een kleine
woning, niet veel meer dan een hut. De ligging was idyllisch mooi: aan één kant
open voor het heerlijk wijde heidegezicht, overigens bijna rondom beschut door
boschjes akkermaalshout. Met het laagreikende rieten dak, waartegen de witte
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tuin, de stokrozen en goudsbloemen, geleek het huisje een sprookje van landelijk
schoon, dat met de grillige, sierlijke, typische lijnen van zijn omgeving een etser zou
doen watertanden.
Als men getroffen stilstaat en met welgevallen zulk een liefelijk beeld in zich
opneemt, komen onwillekeurig vragen zich opdringen. Wie zou er wel wonen? Zijn
het gelukkige menschen, of wordt er geleden? Waar denken ze aan, wat doen en
wat willen ze? Is het oppervlakkig beschouwd zoo idyllisch aanzien der hut in
overeenstemming met het leven der bewoners? Is dit zoetvloeiend en gemakkelijk,
of biedt het slechts weinig kansen om eenig bereikbaar menschengeluk deelachtig
te worden?
Hier viel bij naderkomen alras ontnuchterend de kaalheid en schunnigheid van
groote armoede op, en het hoofd van het gezin, Bart de Beer, hoefde zich slechts
te vertoonen om aan alle illusies een einde te maken.
De ongelukkige toestand, waarin de nog niet oude man verkeerde, zou slechts
deernis gewekt hebben, indien zijn voorkomen niet tegelijkertijd iets schrikwekkends
had, dat het medelijden verdrong. Sterk voorover gebogen sleepte de man zich met
behulp van twee stokken moeizaam voort, den kwaadaardigen kop als dreigend
opgeheven, in de harde oogen en om den barschen mond een uitdrukking van
onverzettelijkheid en wilskracht. Hij zette z'n stokken ver van zich af, en scheen als
een monsterlijk reuzeninsekt voort te kruipen: geen wonder, dat hem met den
onbarmhartigen humor van den volksmond den bijnaam van ‘de duizendpoot’
gegeven werd.
Het was Bart niet meegeloopen, en de tegenspoed had zijn oorspronkelijk reeds
hardvochtigen aard nog verhard. Met het magere loontje van een boerendaglooner
had hij nooit anders dan armoede gekend, maar toen een rheumatische ziekte hem
in de kracht van z'n leven, terwijl hij volop in de kleine kinderen zat, ongeschikt
maakte om te werken, kwam de nood eerst recht aan den man. De boer, waar hij
tot dusverre gediend had, kon hem natuurlijk niet meer gebruiken, maar ofschoon
hij zich met behulp van z'n twee stokken ternauwernood voort kon slepen, legde
Bart zich niet bij de pakken neer. Met taaie energie en rusteloozen ijver deed hij,
wat hij kon, verzorgde thuis z'n eene koe, werkte op zijn eigen akker en in zijn tuin,
en voorzag verder in de behoeften van zijn gezin door bedeltochten, die hij, geknield
op een hondenkar liggende, in de naburige gemeenten ondernam. Medelijden met
zichzelf kende deze man in 't minst niet, maar hij had het evenmin met een ander.
Van zijn vrouw, een zachtzinnig zwak schepsel, vergde hij het onmogelijke. Hij
joeg haar voort; van het krieken van den dag tot in den nacht moest zij aan 't zwoegen
blijven, want als zij tusschen het andere werk door niet genoeg naar z'n zin
gesponnen had, speelde hij woedend op en ontzag zich niet haar te ranselen. Zoo
werd zij afgejakkerd, totdat een snel toenemende tering een einde aan haar weinig
gelukkig leven maakte.
Van de kinderen, die zij ter wereld gebracht had, waren vier dochters in leven
gebleven. Chrisje, de oudste, trouwde met een politie-agent en woonde in Utrecht,
Greet, Mie en Rijkje waren nog bij hun vader. De drie meisjes verschilden niet alleen
veel in leeftijd, maar ook hun karakters liepen zeer uiteen.
Greet, een bloeiend, gezond knap meisje, met een appelrond blozend gezicht en
diepe donkerbruine oogen, had wat men een hongerige natuur zou kunnen noemen.
Zij had niet alleen lichamelijk altijd honger, maar hunkerde naar allerlei; naar wat
niet al, zou zij zelf niet onder woorden hebben kunnen brengen. Toen haar moeder
stierf, was zij pas veertien jaar. Al het verlangen van haar hongerende kinderziel
vatte zich in de eerste jaren daarna te zamen in de smart om dit verlies. Zooveel
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Maar langzamerhand sleet dit ver-
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driet en nam haar verlangen andere vormen aan: met den heeten drang van haar
twintig jaren hunkerde zij nu naar een pleizieriger leven, naar minder hard werken,
minder ge jaag en gebrom, naar omgang met vriendelijke vroolijke menschen, volop
eten - zooveel als ze maar zou lusten - en naar betere kleeren. Dat waren duidelijk
te onderscheiden begeerten, maar minder klaar was zij zich bewust, hoe zij er
eigenlijk meer nog naar snakte om geacht, geprezen en benijd te worden. Al was
ze dan ook maar ‘Greet van de duizendpoot’ - o, ze vond 't ellendig om zoo genoemd
te worden! - ze zou het den menschen nog wel eens anders laten zien! Zij wist best,
hoe men 't leven goed en pleizierig kon maken, en ze zou 't later wel doen ook! Als
ze maar eerst eens met een goeien jongen in haar eigen boeltje zat. - Of 't Doris
zou zijn? Doris was wel erg gek op haar, maar ze kon nog niet best aan hem wennen,
en dat hij zoo dronk, vond ze vreeselijk. Hij had er al herhaaldelijk voor in de kast
gezeten en herrie met de politie gehad. Ze zou toch geen hemelschen raad weten
later, als haar man in de kast moest! Maar dan bedacht ze weer, hoeveel jongens
niet drinken, die geen druppel meer aanraken, als ze eenmaal getrouwd zijn. En
Doris was wel heel vriendelijk en pleizierig, zoo heel anders dan vader! En van zulke
fatsoenlijke menschen! Allemaal werklui, die hun brood hadden! Vader kon 't wel
niet helpen, dat hij bedelen moest, want hij was ongelukkig, maar 't was toch wat
anders, en ze zou wel eens willen weten, hoe Doris z'n ouders 't vonden, dat hij om
haar liep. - Maar Doris of een ander, ze zou toch zeker wel eenmaal met een jongen
in haar eigen boeltje komen te zitten, ze keek dus hunkerende in de toekomst, en
kon haast niet afwachten, wat het leven haar brengen zou.
Mie was pas zestien jaar, een zwak, uit haar krachten gegroeid meisje. Maar Bart
hield geen rekening met de teerheid van het kind. Al was het nog zoo weinig, zij
moest geld inbrengen, want Greet kon, vond hij, het werk thuis en op de akkers wel
af; zij diende dus bij een bakker, en sjouwde in weer en wind, dag in dag uit, met
stapels zware roggebrooden, die zij op een kruiwagen rond moest brengen. Het
zachtzinnige stille kind aardde naar haar moeder: zonder te klagen deed zij het veel
te zware werk, en werd zich niet bewust van verlangens voor haar leven op aarde.
Rijkje, het kleine tienjarige meisje, wist nog niets van verdriet, zorgen of verlangens
af. Zij had hare moeder ternauwernood gekend, dus niet gemist, en groeide op de
wijde heide zoowat in 't wild op. Al die zon, al die ruimte en vrijheid schenen iets te
vergoeden voor wat zij aan huiselijke warmte en teerheid, waaraan haar kinderleven
zoo arm was, te kort kwam, want, altijd vroolijk en luchthartig, leek zij met hare jolige
donkere oogen en dikke roode wangen het gelukkigste kind ter wereld.
Greet en Mie waren niet onvriendelijk voor Rijkje, maar zelf moederlijke zorgen
en zachte, woorden ontwend, wisten zij ze hun zusje ook niet te geven. Vader deed
niet anders dan commandeeren en jagen, alleen Rijkje liet hij ongemoeid haar gang
gaan en eischte nog geen werk van haar, maar ook slechts daaruit bleek zijn
voorliefde voor de jongste.
De bakker, bij wien Mie diende, had Bart al eenige malen aangehouden en zijn
beklag gedaan, dat het meisje haar werk niet naar behooren deed. Zij kwam nooit
op tijd met haar rondgang klaar, en de klanten klaagden er over het brood te laat
te krijgen. Dan kreeg Mie, als zij 's avonds doodmoe thuiskwam, een flinken
uitbrander. Zachtjes antwoordde het gedweeë kind:
- ‘Ik loop zoo hard as ik kan, vader, ik kan geen harder en de kruiwagen is net
zoo zwaar!’
- ‘Ik zal je dan wel leeren om harder te loopen, luie meid!’ schreeuwde Bart en
hief dreigend een van z'n stokken op, ‘ik mot geen klachte meer hoore, denk d'r
om!’
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Niet lang daarna kwam zij midden op den dag thuis: de bakker had haar
weggestuurd, want zij was bij haar werk neergevallen, hij kon haar dus niet meer
gebruiken.
- ‘Ga maar gauw te bedde’, zei Greet, ‘dan ziet vader, als hij thuiskomt, dat je ziek
bent’.
Bart was er lang niet over tevreden Mie te bed te vinden, en Greet had alle moeite
van hem gedaan te krijgen haar eenige dagen te laten uitrusten.
- ‘'t Is niks as luiheid’, hield hij vol, ‘die meid is liever lui as moe, haar moeder was
net zoo, die kon je ook niet vooruitkrijge!’
Zonder klagen, doodstil lag Mie in de bedstee, het bleeke jonge gezichtje
ingevallen, de magere armen en handen, geduldig over elkander gevouwen, voor
zich uitgestrekt. Iederen morgen vroeg Bart kwaad:
- ‘Sta je nou op vandaag? me dunkt, dat je nou lang genogt in je nest hebt
gelegen!’
Dan keek Mie hem rustig aan en zeide:
- ‘Morgen misschien, vader, vandaag ben ik nog te meui’.
Greet begreep ook niet, wat Mie toch scheelde en verwonderde zich vooral over
het weinige eten, wat zij deed. Zijzelf had altijd zoo'n geweldigen honger, ze kreeg
niet half genoeg naar haar zin, en het speet haar altijd verschrikkelijk, als haar bord
weer leeg was; ze schraapte er het laatste spikkeltje van af, en hoefde 't haast niet
meer om te wasschen. En hoe kon Mie toch zoo stil en geduldig in die bedstee
blijven liggen! Zij zou 't niet uithouden! Zij poperde van verlangen naar allerlei, en
een brandend ongeduld om haar leven naar haar eigen zin in te richten vervulde
haar. Wat zou zij niet later alles anders doen, dan nu vader het hebben wilde. Vader
gaf nergens om en vond daar buiten op de hei alles onnoodige drukte en verkwisting.
Er hing niet eens een gordijntje voor het venster en geen valletje om den
schoorsteen; alles in de eenige kleine kamer was even verveloos en vermolmd, en
met dat onoogelijke geschonden koffiegerei, vol zwarte barsten, met die havelooze
stoelen, half verbrande stoven en ingetrapte estrikken was het haar onmogelijk er
wat gezelligheid in aan te brengen. De paar stokrozen en goudsbloemen buiten
waren het eenige onnoodige, wat vader duldde, maar zij had ieder jaar weeraan
moeite het plekje er voor te veroveren. En Greet had sinds jaren geen nieuwe jurk
gehad; zij zag er Zondags in de kerk zoo schunnig en mal uit haar kleeren gegroeid
uit, dat zij zich schaamde voor de menschen, en in de week was zij maar blij zoo
afgelegen te wonen, want dan leek zij wel een ‘kiekkaster’. Vader wilde nooit eens
wat geven voor wat nieuws, en zij kon, ook van haar zusters, het oude haast niet
meer aan elkander houden.
Toen Mie maar niet beter scheen te worden, haalde Greet haar vader over den
dokter te laten komen. De oude, weinig teerhartige dokter van der Tiel, die destijds
de eenige in Laren was, verklaarde na een kort onderzoek zonder omwegen, dat
Mie de kwaal van haar moeder had en het niet lang meer maken zou. Hij schreef
versterkende middelen voor. Maar Bart zei:
- ‘An sterke middelen kan een arm mins niet beginne. Ze kan wat melk van de
koe krijge, maar veel kan ik niet misse, want we motte 't verkoope’.
Een wijkzuster en een vereeniging voor armenzorg waren in het hulpelooze oude
dorp nog onbekende dingen, er werd dus niets gedaan om den loop der ziekte te
vertragen, en het arme jonge kind welkte een spoedigen dood tegemoet.
Het geheele jaar rond was Bart 's morgens voor dag en dauw in de weer. Geen
storm of regen, geen hitte of kou hield hem terug met zijn gebrekkig lichaam rond
te scharrelen en met inspanning van al zijn krachten te doen wat hij noodig vond.
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in pacht had, om met wantrouwigen, vitzuchtigen blik na te zien
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of Greet wel alles deed, zooals hij 't bevolen had, en vond dan meestal nog wat te
mullen aan 't vreeselijk bouwvallige huisje of de schuur. Met onmenschelijke hardheid
tegenover zichzelf wurmde hij voort, en speelde het zelfs klaar, als er gevaar voor
inregenen was, op het dak te klauteren en de gaten in het riet te stoppen.
Als de dag op streek was, en hij het volle leven overal ontwaakt wist, werd het
tijd voor z'n tocht. Dan sjorde hij z'n kar uit de schuur, maakte Caro, den ruigen,
verwaarloosden hond van z'n ketting los en spande hem in onder krakeelend
gesnauw.
Het voertuig geleek het meest op een klein handkarretje, waarvan de achterste
plank was weggenomen. Bart kroop er op z'n knieën op, legde de stokken naast
zich neer, en na met scherpe, dreigende stem Greet nog allerlei toegeroepen te
hebben, ranselde hij met een oud brok zweep onbarmhartig op Caro los, en holde
deze in woeste vaart met het ontzettend rammelende, hobbelende karretje het mulle
zandpad af.
Op den geheelen tocht bleef Bart op z'n knieën liggen, en meestal was de hond
gewillig en draafde onafgebroken door over de verre wegen naar de naburige
gemeenten. Maar soms had het beest een kuur, hetgeen hem vooral bij slecht weer
overkwam; dan kon men het zonderlinge span in stroomenden regen onbewegelijk
zien stilstaan, de hond als ware hij uit steen gehouwen, met wijduitstaande,
schrapgezette pooten, den aandoenlijk haveloos-harigen kop stijf op den nek, zonder
een kik te geven zoo duidelijk mogelijk verkondigend, dat hij 't vertikte een poot
meer te verzetten, Bart geknield op de kar, zijn armoedig, zwart-vettig bedelaarspak
druipend van den regen, de harde tronie dubbel nijdig om de koppigheid van z'n
hond, en er woedend op los ranselend. Eindelijk klom hij dan vloekend van de kar,
greep z'n stokken en bewerkte met een er van den hond van wat dichterbij. De
harde, doffe bonken op het roerlooze beest ontnamen het dan den laatsten schijn
van leven. Maar dan kwam er plotseling weer beweging in den hond, en schoot hij
op 't onverwachtst in woeste vaart vooruit. Bart moest goed opletten om het juiste
oogenblik niet te verpassen, en het was verwonderlijk, hoe handig hij dan met zijn
verkromde beenen op de voorthobbelende kar wist te springen.
Op een morgen, nadat Bart vertrokken en Greet op een nabijgelegen akker aan
het wieden was, lag Mie alleen in het stille huisje in de bedstee. Het gaf haar rust
de krakeelende stem van haar vader en het bedrijvige nijdige tikken van zijn stokken
niet meer te hooren. Slechts de loome bewegingen van de koe in het kleine
achterhuis verbraken nu en dan de diepe stilte, en het gedempte licht in de bedstee
deed haar goed.
Zonder bitterheid of ongeduld gaf zij zich aan het ziekzijn over. Zij had den dokter
wel hooren zeggen, dat zij spoedig sterven zou, en ofschoon zij het eigenlijk moeielijk
kon gelooven, vervulde het haar met een stille, dankbare blijdschap. Dan zou zij bij
moeder in den hemel komen, en Onze Lieve Heer moest haar toch wel heel lief
hebben, als hij haar nu al haalde. Maar ze zou aan vader niet durven laten merken,
hoe blij het haar maakte, dan zou hij maar weer zeggen, dat zij te lui om te werken
was, en ze had toch zoo hard gedaan, als ze kon! Ze dommelde wat in.
Buiten klonk herhaaldelijk dringend met ingehouden stem: ‘Greet! Greet!’ toen
ging voorzichtig de deur open, en zachtjes trad een jonge man binnen.
Het was Doris, de jongen die z'n zinnen op Greet gezet had, maar waar zij nog
niet aan wennen kon. Zijn goedhartig, opgeruimd gezicht met fijnbesneden neus
en mond, zooals het Larensche type veelal meebrengt, was niet onknap, en de
eenigszins ongezonde bleekheid en slapte zijner trekken kon evengoed een gevolg
zijn van zijn weversbedrijf als van het drinken, waarvan hij beschuldigd werd.
Nu hij Greet ook binnen niet vond, trad hij aarzelend op de bedstee toe en gluurde
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door de gordijnen. Mie werd uit haar lichte sluimering wakker en zei:
- ‘Dag Doris, Greet is op 't land’.
- ‘Ik heb een sinaasappel voor je meegebrocht’, zei de jongen, ‘kijk hier is ie, lust
je 'm nog?’
- ‘Graag’, zei Mie, ‘dank je wel hoor!’
Zij nam de sinaasappel van hem aan en koelde er met genot haar koortsig-warme
handen aan.
- ‘Dan ga ik Greet maar es opzoeke, dag Mie!’
- ‘Dag Doris’.
En Doris maakte, dat hij wegkwam: hij vond, dat Mie er zoo naar uitzag, alsof ze
omtrent al dood was, en wist in 't geheel niet wat hij tegen haar zeggen moest.
Hij liep den akker achter de boschjes hakhout op en zag Greet in de verte
aankomen. Zij zwoegde achter een met takkenbossen hoog opgeladen kruiwagen,
dien zij over den hobbeligen weg haast niet vooruit kon krijgen. Met hare van
inspanning gloeiende wangen, diepe donkere oogen en kastanjebruin haar was zij,
ondanks hare schooierachtige kleeding, een zeer aantrekkelijke verschijning.
Doris liep vlug op haar toe, dwong haar met vriendelijk gestoei den kruiwagen
neer te zetten en nam hem zelf op.
- ‘Hoe kom jij hier zoo midden op den dag?’ vroeg Greet met afkeuring in haar
stem.
- ‘Ik docht nog wel, dat ik bij jou altijd goed kwam!’ lachte Doris.
- ‘Nou ja, maar daar hebbe we 't nou niet over. Is er weer wat? As je toch weer
armoei met de baas hebt, arge jongen! ik laat je zoo staen!’
- ‘Maak nou niet zoo'n drukte om niks, meid! Ik heb je al zoo dikwijls gezeid, dat
later alles anders zal worden. Dan zal ik vast niet meer drinken, nou komt 't van zelf.
En ik kan morgen al bij een ander terecht, ze wete wel, dat ik weef as de beste’.
- ‘Hoe kom je toch an de cente?’ zei Greet weer verdrietig, ‘je houdt toch niks van
je loon achter? As je dat in je lijf hebt, kan ik niks met je beginne, dat zou al te
gemeen zijn!’
- ‘Och malle, je weet toch wel beter! Ja, moeder zou me zien komme! Ze gaat
ommers altijd zelf voor vader en voor mijn met de baas afrekene. Ik zie nooit 'n cent,
as me dubbeltje Zondags. Maar de kameraden hebben er lol in me te tracteere,
want ik ben zoo weg en dan zing ik as 'n lijster. Je most me es hoore!’
- ‘Ik verlang er in 't geheel niet naar, geloof dat maar’, pruttelde Greet.
Zij liep met een bezorgd gezicht naast hem. - 't Was toch ellendig, dat die jongen
dat zuipen niet laten kon! - Ze zou 't toch haast niet met 'm andurven.
- ‘Kijk Rijkje es!’ lachte Doris.
Rijkje zat in den vollen zon met slingerende beenen op het hek; één klomp was
afgevallen, en de groote teen van haar kleine meisjesvoet stak uit een
slonzig-afgezakten, versleten kous, een overal gescheurde, voddige jurk hing haar
om het ranke lijfje, en ongekamde stroogele haren zwierden onder haar zwarte
kapje uit. Maar met hare dikke vuurroode wangen en oolijke bruine oogen zag zij
er uit als een beeld van gezondheid en levenslust, en met een juichende stem
schetterde zij haar lievelingsliedje van:
‘lang zalle we leve, lang zalle we leve!
‘lang zalle we leve in de gloria!
Greet moest ook om het kind lachen.
- ‘'t Is me je gloria wel!’ zei zij meesmuilend, en de stemming was gered.
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Doris at van het karig maal bescheiden een paar aardappelen mee, daarna hielp
hij onder veel grappen en gestoei Greet bij haar werk, verkreeg het van zich een
poosje bij de bedstee te gaan zitten en opgeruimd met Mie te praten, en tegen den
tijd, dat Bart thuis kon komen, ging hij er van door.
Greet raakte dien dag erg aan hem gewend: zoo'n vroolijke vriendelijke jongen
was toch heel wat anders dan vader, die nooit anders deed dan spoken en kastijen,
en haar
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nooit eens prees of beloonde, hoe zij zich ook afsloofde.
Een paar weken later, op een beloftenvollen voorjaarsdag, stierf Mie.
Bart was meer kwaad dan bedroefd, en beweerde, dat Mie in 't geheel niet had
willen meewerken om beter te worden. Ze was net zoo lui als haar moeder geweest.
Hij moest maar weer een paar handen missen om voor hem te verdienen!
Maar Greet kon haar tranen niet bedwingen, nu zij Mie zoo roerloos en marmerwit
zag liggen. Het was niet zoozeer het verlies van haar zuster, wat haar zoo verdrietig
maakte; daarvoor leefde zij met al haar gedachten te veel in haar eigen toekomst,
maar het gaf haar een nijpend gevoel van onzekerheid, dat zoo iets kon gebeuren.
Zonder er zich duidelijk van bewust te zijn weigerde hare hongerende ziel de
mogelijkheid van zulk een geringen oogst te aanvaarden. Niets had Mie immers
nog gehad! Niets dan zwoegen en vermoeid zijn, en dan al te moeten sterven, terwijl
buiten de zon zoo prachtig scheen en alles gewoon z'n gang ging. En hare verschrikte
verwondering verkeerde in een groot angstig medelijden met zichzelf, alsof ook zij
beknibbeld zou worden op wat het leven haar schuldig was.
***
Greet was langzamerhand goed aan Doris gewend geraakt. ‘Zij kon er in 't geheel
niet meer over’ om hem te leur te stellen, en werd in haar besluit nog versterkt door
de tegenkanting van haar vader. Hij deed niet anders dan op den jongen man
afgeven, en haar allen omgang met hem verbieden. Greet hoorde het stilzwijgend
aan; zij begreep wel, dat haar vader vooral vreesde haar kwijt te raken voor het
werk, en maar al te blij was in het drinken van Doris een aanleiding te vinden om
op hem te schelden. Zoo trok zij in haar hart al warmer partij voor haar jongen, die
altijd even hartelijk en goedmoedig was. Aan het verbod met hem om te gaan stoorde
zij zich in 't geheel niet, en als Bart op z'n hondenkar er op uittrok, hadden de jongelui
gelegenheid te over elkander te zien. Dan praatte Doris zoo mooi, beloofde zoo
vast niet meer te zullen drinken, en Greet snakte er zoo naar uit die schunnige keet,
van haar hardvochtigen vader weg te komen en haar eigen baas te zijn - en het
hutje stond zoo eenzaam op die zwijgende hei - en de jongen meende het zoo
oprecht met het meisje - en het meisje had zulk een hongerende ziel - en zoo raakte
de vaderlijke toestemming overbodig, en werd het huwelijk op aanmaning van den
pastoor spoedig en zonder veel drukte voltrokken.
Nu had Greet, waar zij zoo naar verlangd had. Wel was het in den meest
bescheiden vorm, want alleen het allernoodigste had aangeschaft kunnen worden,
voor een gedeelte zelfs maar ‘op de pof’. Immers Doris had volgens het vaste gebruik
zijn loon altijd tot den laatsten cent aan zijn ouders moeten afgeven, en Greet zoolang
als zij leefde nog geen rooien duit bezeten. Maar Doris was uit een degelijk
arbeidersgezin, en zijn ouders hoopten hem door het huwelijk op den goeden weg
te zien komen. Zij keken dus maar niet al te nauw wat de schoondochter betrof;
Bart kon het immers ook werkelijk niet helpen, dat hij bedelen moest, hij was vlijtig
genoeg, en op Greet viel niets te zeggen, die scheen goed genoeg te willen. Nu
dus de zaken zoo stonden, stemden zij er zonder veel bezwaren in toe het
beddegoed en een kast te geven, terwijl de talrijke broers en zusters van den bruigom
hun best deden het jonge paar met nuttige geschenken verder op streek te helpen.
Met verrukking keek Greet naar de paar bonte prenten aan den muur en de kleine
wit-porceleinen hanglamp, terwijl het zeiltje op tafel, de grove kanten gordijntjes
voor het venster en het gave blinkend-nieuwe koffiegerei haar wonderen van
gezelligheid toeschenen. Met de grootste ambitie plaatste zij haar spoel (spinnewiel)
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de schulden af te doen; als zij dan
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‘lijk an’ was, zou zij eindelijk geheel in haar eigen boeltje zitten.
De eerste maanden hield Doris zich goed. Hij dolde naar hartelust met zijn Greet,
en zij genoot van zijn luchtig humeur. Zij wist niet, hoe zij 't had, nu zij alles naar
haar eigen zin kon inrichten en niemand krakeelde of joeg. Ook vond zij 't heerlijk
zooveel te kunnen eten, als zij lustte, en wanneer zij maar wilde een bakje koffie te
zetten. Vader had haar altijd met de schrielste zuinigheid alles toegemeten. Maar
zij zorgde er toch voor geregeld overgespaarde kleine sommetjes te kunnen
wegbrengen om de schulden te betalen, en zag met genot de groene saaien
gordijnen voor de bedstee, de tafel en stoelen langzamerhand haar onbetwistbaar
eigendom worden. Zij woonde nu midden in het dorp dicht bij den Brink, en als zij
netjes aangekleed hare boodschappen ging doen, glommen hare mooie bruine
oogen van pleizier. Zij verlangde in 't geheel niet terug naar de eenzame hei.
***
Maar de arme Greet moest helaas ondervinden, hoe onbetrouwbaar het lot en
menschenbeloften zijn!
Zij had toch aan het leven geen te onbescheiden eischen gesteld, maar wat zij
met bedeesd begeerige hand meende te grijpen, deinde terug en verging als schuim.
Doris verviel weer in het oude kwaad; hij kwam soms dronken thuis, en Greet
moest de waarheid ondervinden van wat men haar wel eens verteld had: hoe
goedmoedig Doris gewoonlijk was, drank veranderde hem geheel en maakte hem,
na de eerste vroolijke phase, die de kameraden zoo gaarne opwekten, doldriftig en
onhandelbaar.
Toen het verontwaardigde vrouwtje hem voor 't eerst met heftige woorden zijn
beloftebreuk verweet, zag zij hem met ontzetting op zich afstuiven en woest om zich
heenslaan. Dien eersten keer ging haar lieve nieuwe lamp er aan, en met het
klirrende gerinkel der scherven was het, of er iets brak in haar hart.
Op het goede oogenblik te zwijgen is een moeielijk te leeren les, zoo liep zij
herhaaldelijk bij volgende gelegenheden een blauw oog op. Dan schaamde zij zich
zoo voor de menschen, en voelde zich door hun spottend medelijdende blikken zoo
diep vernederd, dat zij zich dagenlang haast niet durfde te vertoonen.
Maar zij onderwierp zich geenszins zonder verweer aan de macht van het noodlot.
In haar hartstochtelijk verlangen naar een geacht en fatsoenlijk bestaan ging zij
Doris, als hij niet op tijd thuis kwam, in de kroegen zoeken. Schoorvoetend trad zij
er binnen, want zij schuwde de dronkemansluimigheden, waarmee zij gewoonlijk
begroet werd. Het striemde haar al pijnlijk den bijnaam te hooren, dien zij zoozeer
verfoeide, en altijd haast klonk het:
- ‘Daar hei je Greet van de duizendpoot! Doris, ga maar gauw met je wijf mee,
anders krijg je op je broek, 't is een kwaoje!’
Zoolang Doris niet dronken was, behield zijn goed humeur de overhand en ging
hij gewillig mee. Maar hij had maar zoo weinig noodig om de kluts kwijt te raken, en
dan werd het gevaarlijk hem te dwarsboomen, dan sloeg soms zijn vroolijke stemming
plotseling om, en kon er allerlei raars gebeuren.
Voor de politie had Greet een heilloozen angst. De onzichtbare, ongrijpbare vijand,
die haar bedreigde, verpersoonlijkte zich voor haar als het ware in de rechterlijke
macht. Zij werd koud bij de gedachte, dat haar man iets zou doen, waarvoor hij in
de kast moest, en hoefde de politie maar te zien om al een rilling over haar rug te
voelen. Wanneer zij 's avonds in het donker voor de een of andere kroeg stond te
loeren, of zij Doris ook zag, en de veldwachter kwam er aan, holde zij weg met een
bonzend hart, en draafde door, als werd zij achtervolgd, totdat zij veilig thuis was.
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Als haar kindje maar eerst geboren was, dacht ze dan, zou ze wel rustiger worden
en zou Doris ook wel veranderen. Ze hadden nu immers al moeite om rond te komen
met
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dat afbetalen van de schulden, en dan kwam er weer van allerlei kijken en moest
er veel aangeschaft worden.
Maar na de geboorte van Jantje bleef alles bij het oude. Doris was altijd opgeruimd
en vriendelijk tegen Greet, en had schik in het kleintje, maar van tijd tot tijd kwam
hij dronken thuis, dan gaf het heftige tooneelen en sloeg hij den boel kapot.
Dat was niet het leven, waarnaar Greet verlangd had, en een bittere teleurstelling
zette zich in haar vast. Zij had zoo stellig gemeend, als zij maar eerst van haar vader
weg was, alles naar haar hand te kunnen zetten en zich te doen achten door de
menschen. Nu moest zij 't verdragen met spottend medelijden aangekeken te worden,
en er schande van te hooren spreken, hoe men Doris weer gezien had.
Nog voordat het eerste op de mollige beentjes kon staan, werd haar tweede kindje
geboren, en had Greet met de kleintjes de handen vol werk. Zij was wel gek op haar
twee aardige molletjes, die net zulke glimmende bruine oogen en ronde roode
wangen hadden als zijzelf, maar gejaagdheid en wrok om Doris z'n drankzucht
wierpen een schaduw op haar moedergeluk. Het was of hoe langer hoe meer de
macht haar ontglipte om te grijpen wat zij verlangd had, en of er onafwendbaar iets
heel ergs moest komen. En het tweede kindje was pas drie maanden, toen er
werkelijk een dag voor haar aanbrak, waarop zij meende te bezwijken onder haar
verdriet.
Doris kwam op een Zondagavond in 't geheel niet thuis. Zij zocht hem te vergeefs
in verschillende kroegen, totdat zij naar huis moest om de kleintjes te helpen. Den
geheelen nacht sliep zij haast niets: het eene schrikbeeld na het andere drong zich
aan haar op. Ze zag Doris door de tram overreden, zooals Hein van Leen, of dood,
of in de gevangenis, en dan zou ze sterven van schaamte.
Maandagmorgen in de vroegte hoorde ze schaterend gelach voor haar deur, en
een buurman kwam binnenloopen.
- ‘Greet! Greet! weet je waar Doris van nacht geslapen het?!’ Hij hield z'n buik
vast van 't lachen en reeg de woorden schaterend aan elkaar. ‘Bij de vaarkens van
z'n baas! In 't hok bij de vaarkens! Hij leit er nog in. Hij was vet, en toen hebbe ze
hem een wippertje gegeve, en 't scheen hem best te bevalle! Hij wentelde en draaide
nog effe, en bleef toen met schik naast 't vaarke in 't stroo legge. Hij dacht zeker,
dat ie bij jou lag! Je zal een lekker soepie van hem kenne koke, as ie thuis komt!
En gedaan krijgt ie ook! De baas is er kwaad om!’
Greet stond ontzet! Ze kon geen woord uitbrengen, alles scheen haar te ontzinken;
't eenige waarvan zij zich bewust bleef, was een brandende schaamte. Nooit wilde
ze Doris meer zien! Ze wilde weg, voorgoed weg! dood! weg! Gauw, voordat Doris
thuiskwam en in 't dorp bekend werd, wat er gebeurd was!
Ze pakte Jantje op, bracht hem bij Aal, een kennis in de buurt, waar ze mee op
goeden voet was, en verzocht haar een paar uurtjes op het kind te passen: ze moest
even weg. Daarna kleedde zij zich in vliegende haast aan, zette kleine Jaapie in
den kinderwagen, stopte den sleutel waar Doris hem vinden kon, en sloeg zonder
op of om te kijken met gejaagden tred den weg naar Hilversum in. Ze was eens in
Utrecht bij haar zuster geweest, daar wilde ze heen, en nooit, nooit meer in Laren
terugkomen, waar haar zulk een schande aangedaan werd.
De zon brandde, en Greet was al doodop, toen zij in Hilversum aankwam, maar
alsof men haar nazat, duwde zij zonder haar haastigen gang te vertragen het
wagentje door de straten, den Utrechtschen weg op, en liep maar steeds, wat ze
loopen kon.
En terwijl met slechts ten halve bewuste, pijnlijke lichaamsinspanning en
vertwijfelde volharding haar beenen liepen om maar zoo gauw en zoover mogelijk
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verdriet haar door 't hoofd. Zij had geen besef, hoe lang zij eigenlijk
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loopen moest, en verloor ieder begrip van tijd.
Maar langzamerhand begon zij te voelen, hoe leeg en hongerig, hoe flauw en
moe zij werd, en eindeloos was de weg. Het scheen haar toe, dat zij al uren en uren
geloopen had, en Jaapie begon te huilen. Toen ging zij aan den kant van den weg
zitten en gaf haar de borst. De weinige voetgangers, die voorbij kwamen, keken
met nieuwsgierigheid naar het knappe Larensche vrouwtje, met de hoogroode
wangen en diepe donkere oogen, dat daar zoo argeloos in het gras haar kindje zat
te voeden, en zagen niet, hoe haar arme hongerende ziel hulpeloos dobberde in
een branding van leed. Soms vroeg zij: ‘hoe ver is 't nog naar Utrecht?’ en de
antwoorden waren steeds tegenstrijdig: dan één uur, dan twee, dan een half, maar
zij merkte het niet eens op, want zij verwezenlijkte niet wat men haar zeide.
Eens kwamen er twee groote Janpleiziers voorbij, vol joelende, zingende kinderen,
jongejuffrouwtjes in zwierige zomersche kleeren, met bloemen en vlaggetjes. De
blijde kinderen keken naar Greet, en, in de behoefte om hun vreugde uit te jubelen,
juichten zij haar uitgelaten toe. Greets aandacht werd even getrokken; met een
flauwen glimlach mompelde zij: ‘zukke lieve meissies toch! 't Lijken wel engelen!
maar ze zijn op de wereld dan ook al zoo goed as in de hemel!’
Met moeite stond zij dan weer op, legde Jaapie in 't wagentje en ijlde weer voort,
altijd maar voort dien eindeloozen rechten weg, met brandende voeten en wee van
den honger.
Zou zij Utrecht dan nooit bereiken!? Zij zag nu al zoolang dien hoogen toren,
waarvan men haar zeide, dat 't Utrecht was, maar nooit scheen hij dichterbij te
komen. Haar lichamelijke uitputting nam langzamerhand de overhand, zij hunkerde
er nu vooral naar om bij Chrisje te komen, te kunnen gaan zitten en te eten. Zij dacht
er in 't geheel niet meer over, wat er dan verder moest gebeuren; flauw bewust had
zij 't voornemen een eind aan haar leven te maken, maar hoè, wilde en kon zij niet
doordenken. Niets verlangde zij meer dan Utrecht te bereiken.
Eindelijk kwam zij er toch, en vond na herhaald vragen de straat, waar Chrisje
woonde. Nu het nummer, en zij herkende het huis.
Trillend van opgewondenheid en afmatting trad zij het nauwe gangetje in en deed
meteen de kamerdeur open, maar met een snerpenden gil smeet zij haar weer dicht
en stond verstijfd van schrik. Haar blik was het eerst op een politieagent gevallen,
en zij dacht er niet aan, dat het haar zwager was, die aan zijn eigen tafel zat, en
dien zij nooit in uniform gezien had.
Chrisje had Greet herkend en kwam verbaasd in het gangetje. Greet wilde eerst
volstrekt niet binnenkomen, maar eindelijk begreep zij van dezen politieagent niets
te vreezen te hebben en liet zich meetroonen.
Chrisje merkte wel, hoe overspannen en verdrietig Greet was en dacht: - ze zal
me straks wel vertellen, wat er aan de hand is, zeker niet veel goeds - en vriendelijk
sprak ze:
- ‘Kijnd toch! kom je nou heelemaal van Laren loopen met dat kleine mannetje?
't is onnoozel! Ga nou eerst es zitte en drink es wat, en honger zal je ook wel hebbe!’
Ja, vreeselijken honger had Greet, en met starende oogen, zonder een woord te
zeggen, verslond zij de dikke boterhammen, die Chrisje haar voorzette. De laatste
kruimeltjes pikte zij met een natten vinger van haar bord.
Willem, de politieagent, ging de straat weer op, en nu verwachtte Chrisje te zullen
booren, wat er gebeurd was. Maar Greet stond met strakke oogen op, legde haar
kindje op Chrisje's schoot, zeide: ‘pas jij effe op Jaapie, ik kom zoo terug’, en voor
Chrisje tijd had van hare verbazing te bekomen, was zij de deur alweer uit.
Zij sloeg gauw den hoek van de straat om en nog een hoek, en stond toen voor
een breed water. - Daar spring ik in -, dacht Greet en liep op den kant toe.
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Het was een ongewoon gezicht voor een Laarder, die nooit anders dan de koesweert
op den Brink zag. Zoo verschrikkelijk veel water, en het bewoog zoo, het leek wel
te leven!
Greet rilde ondanks de warmte, en het was of een ijskoude hand in haar hart
greep. - Hu, wat is water toch akelig! - dacht ze. - Zou ik daar nou heelemaal
inzakken? heelemaal d'r onder? Voordat zij den moed vond om den noodlottigen sprong te doen, werd zij
aangegrepen door Chrisje, die haar nageloopen was.
- ‘Meid! bê je mal!’ riep ze, ‘wat ga je doen? Je wil je toch niet verzuipe?! Waarom?
D'r is niks de moeite waard om dat te doen, geloof mij maar, ik weet, wat er in de
wereld te koop is’.
Greet voelde zich door deze nuchtere woorden in eens ontspannen; met
wezenloozen blik keek zij haar zuster aan en liet zich gewillig meetrekken.
- ‘Vertel me nou es wat er eigenlijk gebeurd is’ zei Chrisje rustig, toen Greet weer
bij haar zat.
Hortend en stootend kwam het verhaal van Greets groote teleurstelling in haar
huwelijk en de laatste grievende beleediging er uit.
- ‘Da's allemaal akelig genogt’, beaamde Chrisje, ‘maar zoo zal je 't nooit winne.
Met een zoet lijntje mot je de manne vange, kijnd, met opspeule en narigheid kom
je d'r niet. 't Mot altijd plezierig blijve, en een mins kan evengoed lache as huile, wat
d'r ook gebeurt. Geloof nou, wat ik je zeg. Mijn Willem was ook eerst zoo mak niet,
maar nou is 't een lam, ik wind 'm om me vinger, alleen door 'm toe te geve en nooit
armoei te make. Ga nou na huis en speul mooi weer met Doris, je zal zien, dan
verandert ie wel. Hoe is 't met Jantje? Groeit-ie goed?’
- ‘Ach, lieve God, Jantje! Ik heb in 't geheel niet meer om 'm gedocht!’ schrikte
Greet op, ‘dat arme kleine mannetje! as ie maar niet krijt bij Aal, laat ik toch gauw
op Laren an gaan!’
- ‘Ik zal je een spoorkaartje geve’, zei Chrisje, blij dat Greet op haar verhaal kwam,
‘maar eet nou eerst nog wat’.
Dat liet Greet zich geen tweemaal zeggen, met graagte verorberde zij wat haar
nog voorgezet werd, en toen bracht Chrisje haar naar den trein.
Hoe ongewoon vlug zij ook over den weg vloog, de trein ging Greet nog niet gauw
genoeg. Na haar doorwaakten nacht en emotievollen, vermoeienden dag had zij
tegen een geweldigen slaap te kampen; maar zij durfde er niet aan toe te geven en
hare zware oogleden geen oogenblikje te sluiten, want zij vreesde Hilversum voorbij
te sporen. Jaapie lag als lood op hare verdoofde armen, het regelmatig snorrend
geraas en dreunend gewieg scheen haar telkens te omstrikken en in te spinnen,
dan raakte zij bijna weg en was het, of zij onder veraf gerommel in een diepen,
donkeren kuil stortte, maar met een ruk vermande zij zich weer en vond eindelijk
wat houvast aan de bewondering voor haar kindje van de andere menschen.
- ‘Zoo'n lekker kind! En je hoeft niet te vrage of 't van jou is’, zei er een, ‘net zulke
rooie wangen en bruine oogies’, en een ander: ‘zeker 't kleintje es an de femielje
weze late kijke’.
Greet antwoordde maar niet veel; ze voelde haar wangen gloeiend worden en
dacht: - ze moste es wete, wie ik ben! Greet van de duizendpoot! en dat Doris van
nacht bij de varkens geslape het! Maar voor de Laarders kon 't haar al wat minder schelen, die wisten toch alles,
en ze verlangde zoo vreeselijk naar Jantje!
In Hilversum stond zij verlegen te kijken, waar haar wagen vandaan moest komen,
maar men hielp haar terecht, en toen maakte zij beenen en liep, nog harder dan 's
morgens, terug naar Laren.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

Thuis vond ze Doris met Jantje op schoot aan de tafel zitten; van vreugde joeg
een beete bloedgolf door haar hart. Zij zag Doris bij haar binnenkomen blij opkijken.
- ‘Goddank, dat je d'r binne’, zei hij
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met een zucht van verlichting, ‘ik kon maar niet begrijpe, waar je toch wasse! Je
leek wel in den grond gezakt! Waar was je heen? Ik heb je overal gezocht?’
- ‘'t Heeft niet veul gescheeld, of je hadt lang kenne zoeke!’ barstte Greet los, en
een stroom van verwijten welde in haar op. Maar de raad van haar zuster, de vreugde
weer thuis te zijn en de argeloosheid van Doris, die in 't geheel niet scheen te
vermoeden, dat hij wat met de zaak te maken had, waren te veel om te gelijk te
verwerken.
- ‘Ik ben in Utrecht geweest’, zei ze dus kort, en bij zijn verbaasden, blik, ‘da's in
alle geval fesoenlijker dan waar jij geweest bent’.
Een oogenblik wilde de wrok weer de overhand nemen, maar de woorden van
Chrisje: ‘je kan even goed lache as huile’, lagen haar nog versch in het geheugen,
en Doris keek allergrappigst beteuterd, nu hij merkte, dat z'n vrouw wist wat er
gebeurd was, en zoo vond de overspanning harer zenuwen plotseling een uitweg
in een lachbui, die haar onweerstaanbaar overviel.
Dat leek Doris! hij pakte zijn Greet, om haar dik, week-vleezig lijf, sprong, toen
zij zich niet wilde laten meetrekken, met kluchtige gebaren alleen door de kamer en
zei verheugd:
- ‘De baas is al weer goed, ik mag morgen weer komme’.
***
Greet bleef haar best doen te handelen, zooals Chrisje geraden had. Als Doris
dronken thuis kwam, verbeet zij hare kwaadheid, hoe zwaar het haar ook viel. Hij
kreeg geen verwijten meer te hooren, en zoo werd de ‘armoei’ vermeden. Met een
zoet lijntje probeerde zij hem uit de kroegen te houden, haalde Zondags voor dertien
centen drank en bereikte er soms mee, dat hij thuisbleef. Gemakkelijke avonden
waren het dan niet juist voor haar, want na het eerste glaasje al werd Doris zanglustig
en was niet tevreden, als zijn Greet niet met hem meezong. Zoo moest zij soms
urenlang vlak naast hem zitten en met hem meegalmen, al was het haar er lang
niet naar te moede.
Maar zij leerde zich gaandeweg schikken, en trok zich de dingen wat minder aan.
En Doris had het beste humeur van de wereld en was erg gek op zijn Greet.
Ieder jaar vast werd er een kind geboren, allemaal aardige mollige kindertjes, met
vroolijke donkere oogen en ronde roode wangen. Behalve Jantje en Jaapie waren
er nu al een Bart, een Piet, een Willem en een Bertus.
Zoodra zij alleen konden loopen, bleek wat voor woelige deugnieten het waren,
en de ouderen schenen wel enkel op de wereld gekomen om kattekwaad uit te
voeren. Telkens werd, zonder dat Greet ze gemist had, door een troep kinderen in
triomf een van de kleintjes thuisgebracht, dat parmantig en zielsvergenoegd heel
aan den anderen kant van het dorp in z'n eentje had loopen kuieren, en de broeken,
kielen en kousen van Jan, Bart en Piet zagen er steeds uit, alsof ze nooit iets anders
deden dan nestjes uithalen, in de modder rollen en ravotten.
Het huishouden liep Greet over den kop, en de armoede werd hoe langer hoe
grooter. Het loon van Doris was geheel onvoldoende om ook maar in de allereerste
behoeften van zijn gezin te voorzien. Volgens de vaste gewoonte van dien tijd, toen
de gedwongen winkelnering nog geduld werd, ging Greet altijd zelf met den baas
afrekenen, verdrinken kon Doris z'n schamel loontje dus niet, maar al kreeg hij nooit
geld in handen, hij werd dikwijls door vroolijke kameraden getracteerd, en dan liep
het zelden goed af. De koppermaandagen, ‘vastelavonden’, kermissen en zelfs de
gewone Zondagen waren even zoovele klippen, waar hij telkens weer op strandde.
Kloppartijen, herrie met de politie, dagen of weken van hechtenis, waarna hij niet
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altijd dadelijk weer werk vond, waren dan het gevolg, en veroorzaakten een
geleidelijken, niet te stuiten, noodlottigen achteruitgang.
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Maar Greet stelde hare eischen aan het leven nu heel wat lager. Ieder 't zijne te
geven en niet zooals de meesten in haar omstandigheden rechts en links schulden
te maken, was nu haar voornaamste streven, dan hoefde zij zich ten minste wat dat
betrof niet te schamen. Toch zou zij er menigmaal raar voorgezeten hebben, als zij
niet soms wat verdiende met poseeren voor schilders. Nu kon zij ten minste al die
monden openhouden, al was 't dan ook dikwijls met weinig anders dan droog
roggebrood en enkel aardappelen. Als ze dan maar zoowat genoeg kreeg, was ze
al tevreden, want ze werd nog altijd gekweld door geweldigen honger en kon soms
rillen van verlangen bij de gedachte aan volop aardappels met een schijfje spek of
‘rejaal doop van vet’.
Ze had allang opgegeven er naar te trachten de kinderen en zichzelf netjes aan
te kleeden, want waar moest ze 't van doen? Zoo gleed zij terug in haar oude
gewoonte om er schooierachtig uit te zien, zooals vroeger op de hei, toen zij van
haar vader geen kleeren kon krijgen. Wel flitste haar soms smartelijk de gedachte
door 't hoofd: - 'n mins kan toch nooit zoo die wil! - maar dan dacht ze meteen: - 't
is nou maar goed, dat ik 't niet anders gewoon was -, en ze schikte zich beter in
haar lompen dan vroeger.
Ze werd al ronder en dikker en haar wangen bleven even bloeiend rood, maar
sterk was ze niet meer. Van haar door te schrale, geheel onvoldoende voeding
verarmd en verzwakt lichaam werd te veel gevergd, en ieder van de roodwangige
kleine rakkers nam iets van haar krachten mee.
Maar Doris had het beste humeur van de wereld, de kinderen waren springlevend
en vroolijk, en zoo ging de moed er nog niet heelemaal uit.
***
De Julimaand bracht weer de kermis in Laren, en oud en jong verkeerde min of
meer in de feestelijke stemming, die het denkbeeld kermis nu eenmaal meebrengt.
De meeste werklui legden er het bijltje voor die paar dagen maar eens bij neer, de
huismoeders zorgden alleen het allernoodigste te doen te hebben, de kinderen
hadden vacantie en waren vol verwachting, wat er voor hen van de algemeene pret
zou afvallen. Een toertje in de schitterende draaischuit, onder het nooit verflauwende
draaiorgelspektakel, was al zoo'n verlokkend vooruitzicht, zelfs al moest het
gebeuren, zooals de bengels van Greet het plachten waar te nemen: op hun buik
liggend op de treeplank met de beenen in de lucht, onder voortdurend gevaar bij
ontdekking een trap van den draaibaas op te loopen en er onzacht af te smakken.
Zoo hoopte dus het heele dorp op wat pleizier.
Maar de gevoelens van Greet waren zeer verdeeld: er bestond op zulke dagen
altijd zoo weinig kans, dat Doris het er goed afbracht.
Aal had haar gevraagd met een paar van de kinderen op het half drietje te komen,
op koffie met koek. Zij was den koning te rijk en smulde in gedachte al vooruit. - Hè,
zooveel koffie met suiker, als ze maar lustte en een groot stuk koek! Ze had er zoo'n
moed op!
Zij deed haar best zich wat netjes te maken, de kinderen kregen een schoon
schortje voor en een extra veeg met de dweil over hun snoetjes, en toen ging het
er op uit. Doris was al sinds eenige uren de kermis op, Greet was dus lang niet
gerust, maar ze wilde nu eens nergens aan denken, enkel genieten van haar
uitgangetje. Zij wou ook wel eens pleizier hebben.
Buurvrouw Aal ontving haar hartelijk en met staatsie. Zij had haar Zondagspak
aangedaan en de kamer keurig aan kant gemaakt; men zag dadelijk, dat het geen
gewone dag was. Opgewekt zei ze:
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niet op, hoor! De kerels vermaken zich in
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de kroeg, wij zulle 't nou's op onze manier doen. Eerst koffie met koek, zooveel als
je lust, en dan gaan we ook an de borrel, wij wille ook wete, dat 't kermis is’.
Greet glom van genot. Met een zucht van welbehagen ging ze bij de tafel zitten,
streek haar rokken glad en nam één kind op schoot; het andere mocht op een stoel
naast haar zitten, en kwam net met z'n neus boven de tafel uit. De koffie stond al
heerlijk te geuren en te borrelen, en er naast lag een groote koek ‘met zulke lieve
suikerletters toch’, en de stukken ‘sekade’ staken er maar zoo uit.
- ‘Hoe vin je 'm?’ vroeg Aal trotsch, ‘ik heb maar 'n groote gedaan, 't is maar eens
in 't jaar kermis’.
Nu sneed zij met plechtige zorgvuldigheid den koek in stukken ‘'t was bijna zund’.
De kinderen keken er naar met begeerige oogjes, en Greet stak zonder het te weten
haar hand al uit, het water liep in haar mond bij elkander. Maar ze moest nog even
wachten, eerst moest de koffie nog ingeschonken worden, het eerste kopje wat uit
de kan komt, van boven er weer in, zoo hoort het.
Daar werd in eens de deur opengerukt en een opgeschoten jongen, Arie de Vos,
riep naar binnen:
- ‘Is Greet van de duizendpoot ook hier? O, daar zit ze al! Greet, kom gauw mee,
Doris is stomdronken en staat bij Pandelaar boven op een tafel te dansen!’
Greet schrok geweldig. Daar hadt je 't nou weer! Die Doris schopte weer alles in
de war! Nou had ze 't net eens goed, ze had in geen tijen zoo pleizierig gezeten,
en uit was de pret, vóór ie nog goed begon, en wie weet, wat er niet allemaal weer
van kwam! Ze moest in alle geval probeeren, Doris thuis te krijgen, vóór ie lastig
werd en herrie maakte.
Na een spijtigen blik op den heerlijken koek zette zij haastig het kind op den grond
en vroeg:
- ‘Magge de kijer effe hierblijve, Aal? Dan zal ik zien, dat ik me kerel meekrijg’.
- ‘Wel ja, mins, ik breng ze wel thuis, as je niet weeromkomt’.
Vreeselijk opgewonden liep Greet nu met Arie mee. Ze schommelde zoo hard
als haar dikke lichaam het haar toeliet; haar wangen waren paarsrood, en het zweet
parelde in groote druppels op haar glimmende voorhoofd. Onder 't loopen door zei
ze telkens weer dringend tegen Arie:
- ‘Arie, jongen, je krijgt sekuur een potje bier van me as je me helpt Doris er uit
te krijge’.
Arie beloofde z'n best te zullen doen.
Toen zij de herberg van Pandelaar naderden, hoorden zij al in de verte gejoel en
gezang. Geheel buiten adem van het harde loopen, trad Greet met Arie het lokaal
binnen, en had in 't eerst moeite niet van streek te raken: ze was zoo opgewonden,
en de rook- en dranklucht waren bedwelmend. Aan alle tafeltjes zaten mannen en
meiden met hun vrijers. De meeste jongens hadden een arm om de leest van hun
vrijsters gelegd, en de meiden leunden behagelijk en los achterover in hun stoelen.
Op de kermis lieten ze nu hun strakke, rechtoppe houding eens varen; zij hadden
opzettelijk hun beste pak niet aangetrokken om geen erg te hoeven te hebben in
de mooie doekjes en jakken. Telkens brak er hier en daar aan de tafeltjes een brok
van een lied los, en dan begeleidden de jongens het met gestamp, gejuich en
gezwaai van hun vrijen arm. Zij hadden het druk, want met die hand moest ook de
pijp of sigaar geregeerd worden. Van tijd tot tijd blies er een z'n longen op, trok z'n
hoofd naar achteren en stemde met tuitende lippen plotseling mee in, om na een
oogenblik weer even onverwachts op te houden en al z'n aandacht aan z'n meid te
wijden.
Midden in 't lokaal, op een groote, ronde tafel stond Doris, en danste met razenden
ijver een soort van horlepijp. Hij had z'n pet achter op z'n hoofd geschoven, zijn
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kreeg hij Greet in 't oog, die zich door de tafeltjes heen naar hem toe werkte, en
opgetogen riep hij:
- ‘Wel verdomd, daar is Greet! me lieve vrouwtje, me goed wijf! Hier Greet, hier
zal je komme, bij mij op de tafel. Ik wil met je danse. Met jou wil ik danse! Met
niemand anders dan met mijn Greet!’
Greet liep snel op de tafel toe.
- ‘Kom Doris, kom er af! Ga dadelijk met me mee, toe nou, er af!’
- ‘Bê je bezete, wijf!? 't Is hier best. Ik ga hier vooreerst niet vandaan, de kermis
begint pas. En jij mot met me danse!’
De andere gasten hadden dolle pret om den zotteklap van Doris, en voordat Greet
wist wat er met haar gebeurde, werd zij in eens beetgepakt, eerst op een stoel gezet
en vandaar op de tafel getild. Doris pakte haar stevig beet, en dansen moest ze,
onder het oorverdoovend gejuich en gejoel van al de menschen in de herberg.
Greet wist maar al te goed in welk een gevaarlijk stadium Doris was: als zij hem
nu dwarsboomde kon zijn dol-vroolijke stemming in eens verkeeren, en dan werd
het vechten en den boel kapot slaan. Zij moest dus maar met de wolven huilen en
er zonder narigheid doorheen zien te komen. De heele toestand en de plotselinge
verplaatsing uit de rustige kamer van Aal naar dezen dollemansboel kwamen haar
trouwens in eens zoo gek voor, dat zij ondanks haar weerzin en angst in een lach
schoot en het uit moest schateren. Dat werkte aanstekelijk, de vroolijkheid steeg
ten top, het lokaal daverde van gillend gelach. De meiden vouwden zich dubbel,
alsof zij kramp hadden, en de jongens beukten hun knieën, dat het klapte. En toen
Doris, aangevuurd door de algemeene instemming, met verdubbelde woestheid z'n
vrouw ronddraaide, stonden in eens aan alle kanten de jong kerels op, sjorden hun
meiden omhoog, en in een kring om de tafel ging het zingend en hossend in de
rondte, elkander slingerend en sleurend, brullend de oude liedjes van ‘hak maar op
de ketel’ en ‘'t schip moet zeilen, 't schip leit op de ree!’
Eindelijk deed de behoefte zich gevoelen de droog geworden kelen weer eens
te bevochtigen. Lachende, rumoerende en stommelende reikte men Greet een stoel
toe, en Doris kletste met een kluchtigen bokkesprong op den rand van de tafel neer,
waar hij met armen en beenen zwaaiend, zwetsend bleef zitten. Greet kreeg een
brandewijntje, wat zij zich op haar hoogen troon goed liet smaken.
En toen zij neerzag op het jolige gewoel van dien dollen troep, vergat zij voor een
oogenblik haar zorgen. Het deed haar goed even alles op zij te zetten, onder te
dompelen in dwaasheid; de opgekropte levensvreugde, die zich in haar moeite- en
kommervol bestaan nooit kon uiten, bruiste op en vond even voldoening in de
uitgelatenheid om haar heen, terwijl de zacht-brandende streeling van gehemelte
en maag haar weldadig opwekkend prikkelde. Maar het jongvolk had nu den smaak
van dansen beet, lang rust liet men den voordansers dus niet. Op moest Greet weer,
en dansen, dansen, tot zij haar beenen niet meer voelde.
Gelukkig had Arie de Vos de belofte van het fleschje bier in z'n oor geknoopt, dat
moest hij hebben! Hij trachtte dus bij de volgende rustpauze Doris over te halen om
mee te gaan. Deze wilde er niets van hooren, maar toen Arie op den inval kwam
hem voor te stellen nu eens in een andere herberg met z'n wijf op de tafel te gaan
dansen, vond hij dat een lollig idee: daar had hij wel zin in! Gauw dan maar, nou
naar het Bonte Paard! Hij greep Greet bij de hand en sprong met haar van de tafel.
Zij en Arie pakten den dolleman stevig beet, en onder een oorverdoovend
afscheidsgejuich zeilde het drietal naar buiten.
Doris had met zijn kunstig dansen op de tafel zijn laatste krachten verspild, het
restje van zijn bezinning met de zorg om geen misstap te doen, en nu hij in de
buitenlucht kwam, kreeg de dronkenschap de
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overhand, zoodat hij het stuur over z'n beenen verloor. Z'n bovenlichaam scheen
dan weer eens veel gauwer vooruit te willen dan z'n voeten, dan weer achter te
willen blijven. 't Eene oogenblik moest Arie zich met alle macht schrap zetten om
niet omgegooid te worden, 't volgende kreeg Greet 't heele vrachtje op haar schouder:
't was een heele toer met eenig fatsoen vooruit te komen. Gelukkig was Doris nog
altijd in de zaligste stemming, en riep in zijn zotte vroolijkheid iedereen aan. Dan
verzekerde hij telkens weer, dat hij met niemand anders dansen wilde dan met zijn
best wijf, met zijn Greet!
Zoo gelukte het hun hem thuis te krijgen en op zijn gewone plaats aan de tafel
neer te plakken. Hij was goddank moe van 't dansen, en zoo slap in z'n beenen, dat
hij bij iedere poging om op te staan weer neerviel. Maar adem had hij nog in
overvloed, en hij was niet tevreden, of Greet moest met hem zingen. Hij dreigde
nog steeds kwaadaardig te zullen worden, als hij z'n zin niet kreeg, er zat dus niets
anders op dan te doen, wat hij wilde. Greet moest vlak naast hem komen zitten, hij
sloeg z'n arm om haar hals, en weer klonken de liedjes, 't eene voor 't andere na,
als 't hem bijzonder beviel, lang achter elkander 't zelfde.
Aal bracht de kleintjes terug, en de andere vier kinderen kwamen voor en na
opdagen. Zij hadden allen de kermis in 't hoofd en waren dol-vroolijk: ze sprongen,
zongen en rumoerden dus braaf mee. Wie voorbij het huisje kwam, zou wel denken,
dat er op z'n minst een dubbele bruiloft gevierd werd. Langzamerhand neigde de
dag ten einde, en met de schemering begon Doris slaperig te worden; hij hield zich
bij tusschenpoozen stil, galmde dan weer eens, dat hij ‘niet naar huis zou gaan,
vóórdat de haantjes kraaiden’, of dat ‘Sanne hem los moest laten’, en eindelijk viel
hij voorover met z'n armen op de tafel in slaap.
Nu kon Greet eens even uitblazen; daarna bracht ze gauw de kinderen tot bedaren,
want Doris moest vooral doorslapen, tot het te laat zou zijn om de kermis weer op
te gaan: dan was de zaak gezond, en had hij er den eersten dag alvast zonder
ongelukken afgebracht.
Toen zij de kinderen in bed had gestopt, ging zij tegenover Doris aan de tafel
zitten. Zij was doodop, draaierig en flauw, want zij had sinds de aardappels 's
middags om twaalf uur niets meer gegeten. Zij greep een stuk roggebrood, dat
binnen haar bereik op de tafel lag en beet er gretig in, maar 't was of haar kaken
geen kracht meer hadden om te kauwen. Nadat zij met moeite een hap verwerkt
en doorgeslikt had, bleef zij als versuft stilzitten. Haar oogen vielen toe, flauw speelde
er een glimlach om haar mond en mompelde zij: ‘'t was toch wel een pleizierige
dag’, en toen lag zij weldra evenals Doris met haar hoofd op haar armen in diepen
slaap.
***
De pleizierige dagen van Greet waren dus wel heel anders dan zij zich voor had
gesteld in die dagen op de hei, toen zij hunkerend en poperend uitzag naar wat zij
meende, dat haar toekwam, en haar niet onthouden zou kunnen worden. Nog altijd
klopte onbeholpen en mistastend het streven naar hooger in haar hongerende ziel,
maar zij was als een gekortwiekte vogel en vermat zich niet meer het leven naar
hare hand te zetten.
En ondanks zijn ijzeren, onverbiddelijke wet van oorzaak en gevolg kent het lot
geen logica: het eischt soms weinig van den sterken en legt den zwakken een
reuzentaak op, stapelt rijkdom op overvloed, en blijft met onberedeneerden ijver
den weerloozen, berooiden trappen en havenen.
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Zoo werd ook de arme Greet ver boven haar krachten belast, en nog steeds moest
zij omlaag naar diepere lagen van smart. En niemand kon er wat aan doen; de
wereld heeft z'n loop, alles bloeit, tiert en ontwikkelt zich, in rustelooze beweging,
spartelend en vechtend tegen eindeloozen weerstand,
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maar zwijgend en onmeedogend rijgt zich schakel aan schakel, en voltrekt zich het
onontkoombare. En diep zijn de diepten van smart, waar de machtelooze hulpeloos
in verzinkt.
Het werd voor Greet hoe langer hoe onmogelijker nog iets terecht te brengen van
wat het dagelijksch leven van haar eischte, want een gevaarlijke kwaal openbaarde
zich, ontnam alle kracht aan haar uitgeput, slecht gevoed lichaam, en veroorzaakte
haar veel smartelijk lijden.
Toen haar achtste kindje geboren werd, verwachtte men niet anders, dan dat zij
er mee heen zou gaan, maar zij bracht er het leven weer af, en zoodra zij zich weer
voort kon slepen, moest zij haar taak weer opnemen. Het staan aan de waschkuip
vermoordde haar, en 's avonds was zij te moe om te naaien en te stoppen. Zoo
verviel haar huishouden in steeds grooter verwaarloozing, zij zagen er allen uit als
bedelaars, de morsigheid was ontzettend en de armoede nijpend.
Maar wel is de schoonheid oppermachtig!
Toovert niet het heerlijke licht even goed zijn wondere effekten in zulke ellendige
woningen, waar alles van ontbering en tekortkoming getuigt? En waar bekoring van
zuiveren of weelderigen aard ontbreekt, stelt zich onmiddellijk een andere in de
plaats en dekt ruimschoots de schade.
Zoo schijnt 't wel, of juist daar, waar toeval den mensch het werk uit de handen
neemt, en nooddruft belet uit gaven voorraad te putten, de harmonie het fijnst, het
kleurenspel het rijkst is. Zoo vonden de schilders bij Greet altijd weer wat zij zochten:
kleeren, ongeëvenaard verschoten en verwasschen van tint, die plooiden als gegroeid
om de lijfjes, een kamer en een achterhuis, waar slordigheid en onmacht de stillevens
ongezocht leverden, en bovenal een moedertje, dat altijd weer een kleintje voorradig
had. Wel moest het arme moedertje telkens weer tot haar schrik hooren, dat zij veel
te dik werd, en er eigenlijk geen lijn van haar kort vet lichaam te gebruiken was,
maar het rijk inkarnaat harer wangen, de diepe donkere oogen, de vlokken
kastanjebruin haar om het blanke voorhoofd, de verrukkelijke verslonstheid van
hare versleten jakken en schorten, en de aandoenlijk-armzalige manier, waarop de
kleintjes toegetakeld waren, maakten hen nog altijd tot bruikbare modellen.
Het aldus verdiende geld was menigmaal een uitkomst in den uitersten nood.
Maar nooit deed Greet zich eens te goed. Het eenige, waarin zij met hand en tand
aan hare oude verlangens vasthield, was haar voortdurende zorg om geen schulden
te maken. Eerlijk wilde zij ten minste blijven, dat was immers het eenige, wat een
arm mensch nog had. Hoe zij dus ook snakte naar een stevig maal - zij kwijlde als
zij aan spek dacht! - ze at liever droog brood, dan niet ieder het zijne te geven. De
naam ‘goed van betalen’ te zijn, was de laatste trots, dien zij uit den schipbreuk
harer illusies gered had.
Met haar vader hield Greet weinig omgang, maar af en toe kwam hij toch eens
op zijn karretje aanrijden en dronk bij haar een kommetje koffie. Hij huisde nu geheel
alleen in zijn oude hut, want Rijkje had hij niet bij zich willen houden: het zou, zooals
hij zelf wel inzag, dan niet goed met haar afloopen. Het meisje was te zorgeloos en
lichtzinnig, en hij kon te weinig thuis zijn, om het oog op haar te houden en er
achterheen te zitten, dat het werk gedaan werd. Zijn ‘spoken en kastijen’, als hij
thuis kwam. had op haar geen vat. Hij liet haar dus dienen bij een slager en behielp
zich alleen. Zoo trok hij nog wat van haar, en al vonden de menschen 't ‘onnoozel’,
dat die gebrekkige man geen hulp had en alles alleen moest doen, hij liet ze maar
praten en had niets geen medelijden met zichzelf, hij kon zich best redden. Maar
wel had hij dikwijls moeite Rijkje het loon uit de vingers te krijgen. Het meisje trachtte
hem altijd te bedotten en wat achter te houden. Zij was heel mooi geworden. Veel
grooter dan Greet, droeg zij fier op den ranken hals den jeugdig-
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frisschen kop, die straalde van levenslust en overmoed. Zij zong en zij lachte en
bleef op geen grap het antwoord schuldig. En waar ze 't van deed begreep niemand,
maar ze ging altijd keurig gekleed. Als zij een enkelen keer Zondags bij Greet kwam,
keek deze haar oogen uit, 't leek wel een dame!
Op een morgen kwam Bart in woeste vaart aanrijden, hij ranselde zijn hond als
bezeten. Van zelf bleef het dier in eens pal voor de woning van Greet staan, en ging
met z'n kop op z'n voorpooten en z'n tong uit z'n bek hijgend liggen. Bart kroop
achteruit van de kar, greep z'n stokken en strompelde in huis.
Het zag er verschrikkelijk uit bij Greet. In het achterhuis, waar men eerst door
moest, was het zoo modderig als op straat, kapotte klompen, een emmer, oude
pannen en allerlei rommel slingerden er rond, terwijl voor het lage venster het niet
meer gebruikte spinnewiel onder een dikke laag stof scheen te droomen. Ook in de
kamer lag alles nog overhoop; de onopgemaakte bedsteden geleken met hunne
vuile brokken dekens wel hondennesten, de grond was nog niet aangeveegd; asch,
zand, aardappelschillen en gemors lieten weinig van de estrikken zien, en aan de
tafel zat Greet.
Zij leed hevige pijn en zat ineengekrompen op haar stoel. Voor haar op den grond
kroop het kleinste kind, waarvan de vuile bloote beentjes uit zonderlinge doeken en
lappen staken. Maar vroolijk schitterden de bruine oogjes, en trappelend van pret
trachtte het op handen en voeten naar zusje te kruipen, dat in even weinig voltooid
toilet probeerde bij de broodkast te komen.
Greet schuwde om overeind te komen: staan en loopen veroorzaakten haar
ondragelijke pijn, en zij moest toch aan 't redderen gaan en de kleintjes aankleeden.
Zij schrok, toen zij haar vader zag binnenkomen; blij was zij nooit, als hij kwam,
maar dezen keer trof het haar, dat hij er bijzonder schrikwekkend uitzag. Zijn harde
oogen flikkerden als staal en hij stak zijn kin nog dreigender vooruit dan gewoonlijk.
Ver vooroverleunend op zijn stokken bleef hij midden in de kamer staan en zei op
snijdenden toon:
- ‘Rijkje het gestole, ze is al weggebrocht!’
Met van ontzetting wijdopengespalkte oogen keek Greet hem aan en gaf geen
geluid.
Toen schreeuwde hij weer:
- ‘Hoor je me niet?! Rijkje het gestole, ze is al weggebrocht!’
De onheilvolle woorden striemden Greet gelijk een zweepslag, zij sidderde en
greep voor zich uit als een drenkeling, die een plank wil grijpen.
Nu verloor zij het allerlaatste! haar goeden naam! Een ledig zwart zag zij om zich
heen, doodstil en diep, en duidelijk meende zij te hooren: ‘die van de duizendpoot
zijn dieve’.
Toen zij maar steeds niets zei en verwezen voor zich uit bleef staren, werd Bart
woedend.
- ‘Kan je je bek niet opendoen, meid? Of heb je met dat satanskind meegedaan?
't Is wat moois, wat me wijf me gebrocht het, de eene verrekt van de luiheid, net als
zijzelf, en de anderen brengen schande over me, dat de menschen me met hun
vingers zulle nawijze!’
Nu vond Greet kracht om te spreken.
- ‘O, vader, hoe kan je 't toch zegge!’ en tranen overstroomden haar gezicht.
Greet leed verschrikkelijk door wat er met Rijkje gebeurd was. In de eerste dagen
kon zij maar niet op haar verhaal komen: zij trilde en huilde, en Doris wist niet, hoe
hij haar troosten moest. In huis kon zij 't niet uithouden, en ze durfde nergens heen,
omdat zij zich zoo schaamde voor de menschen.
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Rijkje werd wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken, maar niemand geloofde
aan haar onschuld, Greet zelf ook niet, want nu begreep zij, waar het meisje haar
mooie kleeren vandaan had. Greet moest van iedereen hooren:
- ‘Nou, die komt er ook beter af, dan ze verdient! Ze het de heeren zeker met
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d'r mooie oogen beduveld! Rechtbank, draaibank!’
Deze vernedering was de nekslag voor Greet. Nu besefte zij ten volle, hoe het
leven haar bedrogen had, en zij niets had kunnen verwezenlijken van alles wat zij
zich voorstelde, toen zij daarbuiten op de hei hunkerend uitzag naar de toekomst.
Hoe had zij gedroomd van een geacht, pleizierig bestaan, van een gezellige
omgeving, volop eten, nette kleeren, omgang met fatsoenlijke menschen, en hoe
was 't geworden?! Zij leefden als schooiers, wisten van den eenen dag op den
anderen niet, hoe ze hun mond open moesten houden, en nu wees men met vingers
op hen en zei: ‘die van de duizendpoot zijn dieve’.
Greet was nu twee en dertig jaar en verwachtte haar negende kindje. Daar haar
lichaamskwaal zeer verergerde, leed zij ontzettend en sleepte zich voort. Haar werk
te doen ging geheel boven haar krachten, en Jaapie, die nog geen tien jaar was,
had den zorgeloozen aard van haar vader. Wel moest zij geducht mee aanpakken
en grootemenschenwerk doen, maar het jolige ding wist dikwijls te ontsnappen, en
dolde liever op straat met haar rakkers van broertjes, die het altijd even druk met
kattekwaad hadden, en overal het eerst met hun neus bij waren. Met hun aardige,
roodwangige, ronde koppen en glimmende bruine oogen waren zij onmiddellijk
kenbaar als kinderen van Greet, maar de vodden van kleeren hingen hun aan 't lijf,
zij hadden maar zelden een hemd aan, en hun smerige handen stonden naar
krabben, het waren echte schooiers.
De schilders kwamen niet meer bij Greet, want ondanks de schrale kost en haar
kwaal werd zij al vetter, en zoo was haar vormeloos, plomp lichaam niet meer te
gebruiken. Zoo miste zij niet alleen het extra verdiende geld, maar ook de
gelegenheid zich eens uit te spreken, hetgeen haar altijd wat opgelucht had.
En Greet verloor allen moed, en als zij dacht aan het kindje, dat komen moest,
smeekte zij in stilte: ‘och, als Onze Lieve Heertje ons toch maar haalde, mij en m'n
arm kijndje’.
't Werd haar gewoonte tegen ieder te zeggen:
- ‘Wat is toch 't leven, nij? As ik toch maar sterven mocht!’
Maar het dikke, kleine vrouwtje had zulke prachtige roode wangen en glimmende
bruine oogen, en al die rakkers waren zoo jolig, en Doris zoo goedmoedig, dat
niemand zoo recht aan den ernst van haar weemoed geloofde. Wel had men deernis
met haar lichaamslijden en begreep niet, hoe zij 't toch uithield om op de been te
blijven.
Het kindje werd geboren, en nog denzelfden dag ging Greets wensch in vervulling.
Het leven ontvloeide haar en zacht sliep zij in, zonder te weten, dat zij haar kindje
niet mee mocht nemen. Het was gezond en mollig, en keek verwonderd rond in wat
voor wereld het toch wel kwam.
Zoo had Greet het afgelegd; zij had het stuur niet weten te grijpen, en het leven,
zoo onverbiddelijk hard en tegelijkertijd zoo schimmig ongrijpbaar, was haar de baas
geweest. Maar al was het met kinderlijke onbeholpenheid, dat zij had getast en
gegrepen, het strevende, naar hooger zoekende alhart had hongerend in haar
geklopt.
Nu waren de roode wangen marmerwit, de diepe bruine oogen gesloten, en om
den even geopenden mond lag de zwakke schijn van een medelijdenden glimlach.
Als Doris het deksel van de kist nam om haar te laten zien, zei hij droevig:
- ‘'t Is toch dezelfde Greet nog, al ziet ze nou wit. Ik heb 'n beste vrouw aan d'r
gehad, ze was alleen maar wat te aantrekkelijk. Dat het 't 'm gedaan! As ze maar
wat minder antrekkelijk was geweest, dan leefde ze nog. 'n Mins mot zich niks
antrekke, dan gaat ie kapot’.
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Kroniek.
Boekbespreking.
G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, Deel VII,
Groningen, J.B. Wolters, 1912.
C.G.N. de Vooys, Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde,
zesde, vermeerderde druk, Groningen, J.B. Wolters, 1913.
Wij namen ons voor, naar aanleiding der eerste eeuwfeestviering van het Koninkrijk
Nederland, gevierd o.a. met de uitgave van eenige merkwaardige boeken over het
tijdvak 1813-1913, boeken waarin met vreugde van een grooten, algemeenen
vooruitgang werd gewaagd, maar onze letterkunde ongeveer geheel buiten
beschouwing gelaten, eens na te gaan wat hiervan is, of er wel grondige reden
bestaat voor deze verwaarloozing, of inderdaad bij een beschouwing der geestelijke
evolutie van Nederland gedurende de laatste honderd jaren de litteratuur geen of
maar luttele aandacht verdient. De verschijning, reeds eenigen tijd geleden, van het
beëindigende deel der groote ‘Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde’ door
prof. Kalff, en van een zesde, vermeerderde druk der ‘Historische Schets’ door Dr.
de Vooys, was hiertoe een aanleiding te meer.
Vooraf eenige woorden ter aankondiging en vluchtige karakteristiek dezer beide,
in omvang zoozeer verschillende, werken over hetzelfde onderwerp. Betreffende
de eerste twee deelen van prof. Kalff's ontzagwekkenden arbeid werd in het Mei
Nr. 1907 van dit tijdschrift vrij uitvoerig gerapporteerd. De deelen III tot VI bleven
buiten beschouwing, niet uit gebrek aan erkentenis hunner belangrijkheid, maar
omdat zij geen aanleiding gaven iets toe te voegen aan, of terug te nemen van,
hetgeen hier ter aankondiging der deelen I en II werd gezegd. Kritiek op
wetenschappelijken arbeid bevatte het toen gezegde natuurlijk niet - den
onwetenschappelijken criticus paste slechts een woord tot typeering van opvatting
en schrijftrant, van litteraire persoonlijkheid. Als een smakelijk, met warmte
geschreven, levendig en écht ‘verhaal’ werd het begin van Kalffs ‘geschiedenis’
indertijd door mij geprezen, en hulde gebracht aan het gelukkig nog niet door
boekenstof en lees-verveling verdroogd gevoel voor ‘schoonheid uit ontroering
geboren’ des leidschen hoogleeraars. Ook wees ik op den breeden opzet van zijn
werk, op de moderniteit zijner erkenning van - en onderzoek naar - economische
invloeden op onze letterkunde, op de interessante vergelijkingen onzer litteratuur
met andere kunstbeoefening in hetzelfde tijdvak, op de onderhoudende, vaak
geestige hoofdstukken over het litteraire leven in het Nederland dier oude tijden.
Reeds toen evenwel hield ik heimelijk mijn hart vast: zou het prof. Kalff mogelijk zijn
deze welige breedheid tot het einde vol te houden? Ik hoopte het, maar vreesde er
voor. En helaas, deze vrees is bewaarheid. Met groote volharding en klaarblijkelijke
opgewektheid tot een slot gevoerd, missen de laatste deelen, mist vooral het
allerlaatste, de cultuurbeschrijvende veelzijdigheid van den aanvang. Over het
litteraire leven in de 19e eeuw vinden wij weinig of niets. Wat den lustigen toon van
zijn werk betreft, zichzelven op merkwaardige wijze gelijk gebleven, heeft de geleerde
schrijver zich bij de behandeling der 19e eeuw tot het noodzakelijkste beperkt.
Hiermede doel ik nu niet op de summiere wijze, waarop het tijdvak ‘1870 tot heden’
door hem is afgedaan. Daaroverstraks meer. In het boekje van Dr. de Vooys beslaat
de behandeling der jaren sinds 1800 méér dan de helft, in Kalff's werk slechts een
zevende van het geheel. Ook wanneer men, zooals de heer Kalff noodig te vinden
schijnt - de heer de Vooys
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niet - met 1870 als voorloopige grens genoegen neemt, dan nog valt de ruimte van
behandeling der jaren na 1800 bij die van vorige periodes - vooral der vroege
renaissance - af.
Wat mij verder, bij de lezing van Kalff's zevende deel vooral, getroffen heeft is,
dat de vreugde aan plastische levensuitbeelding, het meeleven met uitingen van
liefde voor de omringende wereld, bij de behandeling onzer middeleeuwsche,
zestiende- en zeventiende-eeuwsche letterkunde zoo duidelijk in dezen schrijver
merkbaar, tegen het naderen van het 19e-eeuwsch humoristisch realisme mindert.
Een zekere leukheid is voor de warmte van vroeger in de plaats gekomen. Het
woord ‘sentimenteel’ ligt in de professorale pen als bestorven. Stellig vijf-en-twintig
maal wordt, ter kenschetsing van het werk onzer humoristen: Hildebrand, Jonathan,
Klikspaan, Van Koetsveld, en van nog vele andere na hen gekomenen, Potgieters
smalende uitdrukking: ‘copiëerlust des dagelijkschen levens’ gebezigd. Ofschoon
in korte woorden erkennend, dat het deze z.g. ‘copiëerlust’ geweest is, die in
Nederland, vóór Multatuli, het beste proza heeft doen onstaan, schijnt Kalff aan dat
beste proza toch maar gering plezier beleefd te hebben. Zijn karakteristiek voorál
van Hildebrand's proza (maar min of meer van álle 19e-eeuwsche prozaschrijvers)
is opvallend onvoldoende. Uit niets blijkt, dat hij het minstgenomen eenzijdige en
nurksche, om niet te zeggen bekrompen en echt hollandsch-gewichtig doende
oordeel van Potgieter op zijn rechte waarde weet te schatten. Nog altijd schijnt de
onaantastelijke litteratoren-voornaamheid van dien buiten-het-volle-leven-staanden
ouden vrijer, met zijn telkens weer opgewarmde ‘hartstocht voor de 17e eeuw’, onze
geleerde litteratuur-beoefenaars geweldig te imponeeren! Potgieters zeer groote
verdienste als vaandel-drager van het ideaal in een suffe en benauwde periode
onzer letterkunde, als kunstvol prozaschrijver, als fijn en innig dichter, wordt ook
door hedendaagsche ‘copiëerders des dagelijkschen levens’ (het zal waarlijk nog
een geuzennaam worden!) ten volle erkend, maar zijn critisch vermogen kenmerkte
zich ongetwijfeld door gebrek aan ruimte van aesthetisch inzicht en werd speciaal
gefnuikt door zijn meerdan-erge burgermans voornamigheid. Niet straffeloos woont
men in een landje, waar van erkenning der litteratuur als een kunst, van schrijvers
als artiesten, nog in de verte geen sprake zijn mocht, waar de dichter zonder lange
zwarte jas, en zonder stichtelijke bedoelingen, nog met een lantaarntje zou zijn te
zoeken geweest! Wat wist, wat begreep men vooral, nog in Potgieters tijd, van den
geest der zuidelijke litteraturen? Zeker, deze echte, innerlijk sterk gepassioneerde
litterator heeft verbazend veel gelezen en verwerkt, heeft mooie dingen geschreven
over Dante en over nog een paar andere buitenlandsche grooten, maar een recht
besef b.v. van den ongeëvenaarden bloei der fransche letteren in zijn eigen tijd is
hem klaarblijkelijk ten eenenmale vreemd gebleven.
Ik wil niet zeggen, dat ik Kalff's leuk spottend schrijven over de huiselijke poëten
der 19e eeuw vóór 1870 niet dikwijls hartelijk gewaardeerd heb, ik wil vooral ook
niet als mijn indruk geven, dat deze al wat oudere geleerde, gelijk zoovele van zijn
tijdgenooten en onmiddellijke voorgangers, de belangrijkheid der beste
nederlandsche prozaïsten vóór 1880, Potgieter, Busken Huet, Multatuli, ten koste
van voor of na hen komenden, zouhebben overschat. Het was misschien wat
onvoorzichtig van hem te beweren, dat mevrouw Bosboom de beste nederlandsche
romans der 19e eeuw heeft geschreven. Men moet niet ho! roepen voor men over
de brug is, en de heer Kalff erkent zelf, nog vóór die brug naar de moderne tijden,
waarop met voor altijd onafwischbare cijfers het jaartal 1880 geschreven staat, te
hebben halt gehouden. Maar wel durf ik vol te houden dat deze, zoo al niet bepaald
artistiek aangelegde, dan toch oprecht kunstlievende hoogleeraar zijn lezers aan
zich verplicht zou hebben door een achtste deel aan zijn werk
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toe te voegen en de eeuw die achter ons ligt met denzelfden breed-historischen blik
te beschouwen als haar voorgangers. Het boekje van Dr. de Vooys zou hem daarbij
tot leiddraad hebben kunnen dienen, ook voor de toevoeging aan zijn
geschiedverhaal van die bloeiperiode onzer litteratuur, welke met 1880 aanvangt.
Dat dit verhaal, zonder te groot gevaar voor mistasten (dat immers altijd bestaat,
ook bij de behandeling van andere periodes; nog in den laatsten tijd is onze
waardeering van sommige 17e-eeuwers grondig veranderd) minstens tot het jaar
1900 zou zijn te vervolgen geweest, staat bij mij vast.
Dr. de Vooys' boekje als leiddraad -niét geheel ten voorbeeld. Ondanks mijn
groote waardeering voor den moeilijken en delicaten arbeid van schifting en ordening
door den schrijver van dit boekje zoo te rechter tijd ondernomen, bij deze zésde
druk moet het mij uit de pen: ik had gehoopt dat Dr. de Vooys van sommige
opmerkingen, hem van welwillende zijde gemaakt, partij getrokken en zijn werkje,
bij herdruk, niet alleen ‘vermeerderd’ maar ook hier en daar verbeterd zou hebben.
Ik weet wel - de schrijver zegt het trouwens zelf in zijn voorbericht - een boek als
dit is slechts een geraamte en moet door het levend woord des litteratuur-leeraars
tot iets zelf vols en levends worden gemaakt. Maar zoo dor en hard, enkel
zakelijk-beenig, was dit geraamte toch niet bedoeld. De auteur heeft wel degelijk,
ja op iedere bladzij bijna, naar de artistieke typeering gestreefd der litteraire
persoonlijkheden. Welnu, deze typeering had met even weinig woorden belangrijk
beter, scherper kunnen zijn, had zeker in het vijftal jaren verloopen tusschen de
eerste en zesde uitgaaf, ook zónder opmerkingen van anderen, door den schrijver
verbeterd kunnen worden. Nog altijd staat b.v. in de tegenwoordige par. 110 (getiteld:
Het karakter van de poëzie in de eerste Nieuwe-Gidsjaren): ‘De blinde Balder-figuur
in M e i is de verpersoonlijking van het ideale dichterschap, dat nagestreefd werd’
en dit ondanks de oneindig betere definitie dier figuur op volmaakt overtuigende
wijze gegeven door R.A. Hugenholtz in zijn voortreflijk boekje over de M e i (1904).
Nog altijd staat in het hoofdstukje over het moderne proza dat ‘modezucht en
voorliefde voor het gemeene het naturalisme soms bezoedeld hebben’. Zoo iets
zegt men niet zonder bewijs. Welke nederlandsche naturalistische schrijvers, die in
een litteratuur-geschiedenis thuis behooren, hebben v o o r l i e f d e v o o r h e t
g e m e e n e getoond? Ik ken er geen, en durf den heer De Vooys in gemoede
aanraden deze beleedigende bewering in zijn zevenden druk te schrappen óf - te
bewijzen. Ik zie met genoegen dat (eindelijk) in dezen zesden druk die teedere en
fijne dichter J.H. Leopold zijn plaats heeft gekregen, zij het ook nog slechts in een
opsomming, maar begrijp niet, hoe het den heer De Vooys mogelijk is betreffende
van Deyssels ‘Adriaantjes’ den onzin te blijven herhalen, dat zij ‘even knap van
behandeling als onbeduidend van inhoud zijn’. Zulke beweringen strijden met de
eenvoudigste kunstbegrippen (vorm en inhoud zijn één; ieder onderwerp kan een
kunstenaar dienstig zijn om zich te uiten) en zijn alleen geschikt om het
niet-deskundige publiek in de war te brengen. Nog altijd schrijft de heer De Vooys,
dat die krasse realist Adriaan van Oordt ‘het realisme’ heeft verlaten ‘voor een
nieuwe romantiek’ (omdat de handeling zijner romans niet in onzen tijd voorvalt?)
en houdt hij vol, dat Henri Hartog slechts ‘nauwkeurig geobserveerde
armebuurtjes-schetsen’ heeft gegeven. Het oeuvre van dooden is volledig te overzien
en had met juistheid gekarakteriseerd kunnen worden. En zoo is er meer, en is er
*)
véél. Het wil mij voorkomen, dat
*)

Nog minder goed begrijp ik eigenlijk - maar acht de zaak van geringer waarde - waarom De
Vooys zijn gewone fouten niet verbetert, vooral wanneer hij daarop attent gemaakt wordt.
Frans Erens' boekje: Dansen en Rhytmen bevat juist niét zijn beste prozawerk: De Conferentie.
In het kapitteltje over Van Looy staat: Niet geheel op dezelfde hoogte stonden G e k k e n ,
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de heer De Vooys goed zou doen, bij volgende drukken van zijn nuttig boekje, in
zijn karakteristieken duidelijk te maken, waarom de behandelde schrijvers
kunstenaars genoemd moeten worden. Maar 't is waar, dat hij daarvoor zijn inzicht
- vooral in het werk onzer min of meer naturalistische, realistische en visionaire
prozaïsten - grondig zal moeten corrigeeren. Zijn smaak is niet zonder distinctie,
maar al te eenzijdig intellectueel, te bloedeloos, te ouderwets schoolmeesterachtig.
Dat het boekje van Dr. de Vooys blijkbaar zoo algemeen gebruikt wordt en reeds
zijn zesde druk beleefde, is zeer zeker niet enkel aan zijn buiten twijfel staande
degelijkheid toe te schrijven, maar ook aan zijn - monopolie. (Dat andere korte
overzicht onzer letterkunde, van Dr. Prinsen, is al te globaal!) Wie een overzicht en
ordening wenscht van de nieuwe en nieuwste nederlandsche litteratuur kan niets
anders krijgen. Nog niemand anders dan De Vooys heeft het aangedurfd (en
daarvoor komen hem mijn volle lof en hulde toe!) een ordenend oordeel over de
letterkunde van na 1880 te publiceeren en ook deze belangrijke periode haar plaats
aan te wijzen in het geheel onzer litteratuurgeschiedenis.
Is dat dan zoo moeilijk? Ja, zeer zeker is het dat. Maar niet ondoenlijk. En, mij
dunkt, wij hadden dezen arbeid mogen verwachten o.a. van wie boeken schreef
over de ontwikkeling van Nederland gedurende het tijdvak 1813-1913, of door
toedoen van wie zulke boeken samenstelde. Geen mensch zal van de verschillende
hoofdstukken in ‘'t H e r s t e l d e N e d e r l a n d ’ (van Kampen, 1913)
wetenschappelijke onomstootelijkheid eischen, en zoo ware het m.i. ook zeer wel
mogelijk geweest, iemand te vinden, die in dat boek een overzicht gaf van den
werkelijk merkwaardigen gang der nederlandsche litteratuur tusschen 1813 en 1913.
Een overzicht, natuurlijk niet voor alle volgende tijden juist en onaantastbaar in zijn
waardeeringen, maar gevende een belangwekkenden, en tot kennismaking en eigen
onderzoek prikkelenden kijk op dezen litterairen ontwikkelingsgang.
Maar nog altijd geldt bij wetenschappelijke kunstgeschiedenis-schrijvers als een
onomstootelijke waarheid, dat het niet mogelijk is, met eenige kans op waardevolle
juistheid, de historie te schrijven van een periode, die niet minstens veertig à vijftig
jaren achter ons ligt. Dear tiesten zelf en de uit hen voortkomende critici echter
erkennen deze beroemde waarheid niet. Ofschoon zich volkomen bewust van de
menschelijke onvolmaaktheid hunner critiek meenen zij toch al bij het verschijnen
van een litterair werk te kunnen uitmaken of dit kunst bevat of niet, en zoo ja, van
welke soort en welk gehalte deze kunst is. Zoo meenen zij dus ook de met hen
levende kunstenaars wel te kunnen karakteriseeren, hen te mogen rangschikken
in de geschiedenis hunner kunst. Moeilijker, ook voor hen, is het natuurlijk, de groote
lijnen der geschiedenis te volgen, de stroomingen nauwkeurig te onderscheiden.
Ook hun lijkt dikwijls hemelsbreed uiteenloopend en verschillend, wat toch, op
eenigen afstand gezien, vrij sterk op elkaar te gelijken en elkander te naderen begint,
ook zij zien dikwijls aanvankelijk een revolutie, een omverwerping en
wederopbouwing, in wat achteraf blijkt slechts een krachtige opleving, een
verjongende lucht-kuur, een versterking en verfrissching te zijn geweest. Zoo is het
Potgieter en den zijnen van 1840 gegaan, zoo ook den mannen van den Nieuwen
Gids. Ziet men, van onze dagen af, terug naar die van '80, dan schijnt er geen enkele
reden voor de geringschatting of moedeloosheid, waarvan sindsdien zoovelen blijk
gegeven hebben. De verschijning van den Nieuwen Gids heeft een datum in onze
litteratuurgeschiedenis gesteld, waarvan het belang moeilijk te overschatten valt.
Met die verschijning heeft de hartstochtelijke innigheid haar intrede gedaan, om ons
dat enz. De schrijver der ‘Comédie Humaine’, vader van den modernen roman, heette De
Balzac, niet De Balsac.
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opnieuw beproefd en deels deugdelijk bevonden, deels verworpen. Er zijn véél meer
belangrijke schrijvers ná 1880 dan gedurende minstens honderd jaren vóór dien
datum in onze litteratuur, het monopolie der dominees is afgeschaft, thans geldt als
eenige eisch, dat men een vol en diep mensch zij, en schrijven kan. En dat schrijven
kunnen, de kunst van schrijven - niet enkel de artistieke taal, zooals Herman
Heyermans onlangs in een interview beweerde (zie den Gulden Winckel van
November) - is sinds den Nieuwen Gids onder ons veelgrooter, bewuster, en
algemeener geworden. Men begrijpt meer en beter wat zeggingskracht en stijl
beduiden; er wordt in het algemeen veel beter, vooral vrijer, eerlijker, echter,
persoonlijker - geschreven. Duizenden ongevoelde, conventioneele termen en
zinswendingen zijn in de laatste dertig jaar onder schrijvers ongebruikelijk, ja
belachelijk geworden. Wie tegenwoordig schrijft tracht zich te geven precies zooals
hij is. Dit z.g. ‘ten top-gevoerd’ of ‘op de spits gedreven’ individualisme moge uit een
maatschappelijk oogpunt zijn bezwaren hebben en tot excessen leiden, het moest
voorafgaan om tot een dieper, echt-menschelijker gemeenschapskunst te komen.
Eerst moest de mensch aan zich zelf worden ontdekt, voor hij zich in anderen
ontdekken kon, en inzien, dat het instinct 't welk hem tot die anderen drijft, dat zijn
gemeenschapszin, even persoonlijk, even zuiver individueel is als zijn meest
abnormale neiging. Maar er zijn zoo weinig abnormale neigingen!
De hartstochtelijke innigheid heeft met den Nieuwen Gids haar intrede gedaan
in onze litteraire kunst. Wat niet beteekent, dat wij voor dien tijd geen hartstochtelijke
kunstenaars hadden gehad, maar wel dat, voor zoover zij in 1880 nog bestonden,
hun hartstochtelijkheid andere wegen ging. De nieuwe hartstocht heeft zich gericht
op het uitspreken van het innigste zieleleven zoowel als op de persoonlijke
uitbeelding van 's werelds wonderen. Er is niet zoozeer een principieel verschil
tusschen Hildebrand en Potgieter aan de eene zijde, Jac. van Looy aan de andere,
maar een verschil vooral van kunstenaars-temperament, van diepte en wijdte. Van
Looy is de grootste van de drie, niet omdat hij de modernste, maar omdat hij de
diepste en menschelijkste, de gevoeligste en verbeeldingrijkste is. Vergeleken bij
de mannen van 1840-1880, waren die van ná 1880 kunstenaars, maar vooral
ménschen, in het kwadraat. Van Deyssel heeft veel inniger geleefd dan Huet, hij
bezit diep-in overeenkomsten, misschien nog wel méér dan verschillen, met Jacob
Geel. Een lijn te trekken tusschen deze twee, het zal eens volstrekt niet moeilijk
blijken. Dan zal, ik twijfel er niet aan, de moderner criticus en stilist er schitterend
afkomen, al ware het maar alleen door zijn dieper inzicht in kunstwaarden. En zoo
zijn er overeenkomsten tusschen Bilderdijk en Van Eeden, Bilderdijk en Querido,
Multatuli en Heyermans, Potgieter en Verwey, Bosboom Toussaint en Van Schendel,
Oltmans en Prins. Onze geheele moderne romanlitteratuur is op de fransche
gebaseerd, maar toch ook typisch hollandsch en verwant met Breeroo, Van Effen,
Wolff en Deken, Hildebrand. Onze poëzie staat onder den invloed van de engelsche
- tegenwoordig waarschijnlijk ook van moderne duitsche en fransche - maar de
diepe innigheid van zoo menig gedicht van Vondel of Revius klinkt in Boutens terug.
Prof. Kalff, zijn boek besluitend, vangt zijn laatste periode aldus aan: ‘Moest men
sommige woordvoerders van heden gelooven, dan hebben de Nederlandsche
letterkunde en haar zuster, de Vlaamsche, tegenwoordig een hoogte bereikt, die
nauwelijks of niet geevenaard wordt door die van eenig ander volk’. Ik geloof niet
dat deze ‘woordvoerders’ menigvuldig zijn, en zouden zij gelijk hebben, dan zou dat
nog even goed kunnen duiden op stilstand of achteruitgang in de litteraturen der
andere volken, dan op een hoogen bloei der onze. Zulke vergelijkingen zijn altijd
misleidend en kunnen, vallen zij vleiend uit, zeer zeker gevaarlijk voor ons
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blijken. Wie meent dat onze litteratuur bloeit, doet het best dien bloei eens te
vergelijken met een buitenlandschen, b.v. met de fransche van 1830-1880. Dan zal
hij allicht nog iets te wenschen vinden en aflaten van verhoovaardiging. Maar het
is óók niet goed, zich al te zeer te verdeemoedigen, en vergelijkingen van den staat
onzer letteren met een eigen vroegere periode kan moed en kracht geven. Ook dan
zal de oplettende beschouwer leemte en zwakheden ontdekken in het heden, waar
vroeger volheid was en kracht, maar daarnaast zonder eenigen twijfel veel
opbeurends ontdekken en veel waarop het ten volle geoorloofd is, fier te zijn. De
jong-frissche vlaamsche litteratuur is inderdaad niet weinig bezig de oudere
nederlandsche te versterken en te vervolledigen. Streuvels staat, als de eenvoudiger
persoonlijkheid eener jongere cultuur, naast Jac. van Looy en evenaart hem, zoo
niet in ideeënomvatting en innigheid van visie, dan toch in levensliefde,
schoonheids-verwondering, stijl-gevoel. Van de Woestyne's naam mag met die van
Boutens in één adem uitgesproken worden.
Zie ik wel, dan maken onze lyrische poëzie en ons episch proza in de
tegenwoordige wereld een behoorlijk figuur. In het dramatisch genre zijn wij, als
eigenlijk altijd, zwak en beperkt, de litteraire essay begint zich weer te ontwikkelen,
maar het zal nog lang duren vóór wij op dat gebied met onze alzijdsche buren
wedijveren kunnen, onze kritiek is over 't algemeen eerlijk en tot op zekere hoogte
van groote waarde, maar al te kortademig. Grooten vooruitgang bereikten wij in het
journalistieke, ofschoon aan die misschien wel meest beteekenende volksopvoeders,
de dagbladen, nog ontzaglijk veel te verbeteren valt. Wat onze litteratuur verder
vooral ontbreekt is de steun van een litterair leven van eenige beteekenis. In de
laatste tijden brachten de nu overal (behalve te Amsterdam!) verrijzende openbare
leeszalen, en het goedkooper worden der boeken, ook hierin eenige verbetering men leest weer meer dan voor eenigen tijd - maar met het litteraire leven in engeren
zin, de zuiverheid der litteraire smaak, de behoefte aan echt litterair genot is het
nog tamelijk treurig gesteld.
Het onderwijs zou in deze veel goed kunnen doen, maar van kunst, van welken
aard ook, is bij ons tegenwoordig zuiver op de z.g. praktijk, op materieel-vooruitkomen
gebaseerd onderwijs al heel weinig kwestie!
Bovenal echter is, bij een herdenking van de toestanden voor honderd jaren,
vreugde onder ons gewettigd, waar de toestand onzer letterkunde, bij het jaar 1813
vergeleken, recht af groot en heerlijk heeten mag en wij ons vleien en verheugen
mogen in het bezit zoowel van prozaschrijvers als dichters, die, om van de toekomst
nu maar niet te gewagen, aan hun daarvoor meest gevoelige tijdgenooten een
schoonheidsontroering hebben gegeven, niet minder sterk dan zij plegen te
ondervinden bij de lezing der terecht zoo hoog geprezen 17e-eeuwers. Dat men
hiermede nog niet tevreden behoeft te zijn, spreekt van zelf. Maar wij staan er goed
voor. Moesten wij ook in Henri Hartog, in Adriaan van Oordt vooral, een paar onzer
eerbiedwaardigste en meest belovende ‘jongeren’ verliezen, daar tegenover staat
de groote aanwinst uit Vlaanderen, staan ook in het oude Holland eenige
pas-begonnen dichters en prozaschrijvers, die zich kenmerken door een hoogst
lofwaardig streven naar diepte en belangrijkheid in eenvoud, staat ten slotte - nieuw
en groot verschil met 1813! - een breede schare van vrouwen, die, met Henriette
Roland Holst-van der Schalk aan het hoofd, sommige der schoonste talenten en
eigenschappen van hun geslacht, te lang voor de gemeenschap onvruchtbaar
gebleven, doen schitteren in de litteratuur. Ook in de letterkunde ‘emancipeerden’
zich vele vrouwen, en wel op de voor-treffelijkste wijze, n.1. van min of meer
beuzelende liefhebsters tot echte, hartstochtelijke kunstenaressen.
H.R.
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INGANG BUITENHUIS TE OAKPARK, ARCHITECT WRIGHT.

H.P. Berlage, Amerikaansche Reisherinneringen, met 15 illustraties naar
foto's, Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1913.
Wie de vroegere werken van Berlage kent, zal zeker met genoegen zijn
Amerikaansche Reisherinneringen ter hand nemen. Spreekt in de vorige voor leeken
de bouwmeester wel eens wat al te sterk, het laatste boek is te beschouwen als
een ‘causerie’, die niet in technische finesses treedt. Misschien zal het juist daardoor
ook door hen gelezen worden, die zich niet aan Grundlagen und Entwicklung der
Architectur of aan Studies over Bouwkunst, Stijl en Samenleving durfden wagen.
Vooral zij, die Amerika bezochten, zullen in de Reisherinneringen belangstellen,
want behalve een beschrijving van de bouwkunst, vinden zij er allerlei
gewaarwordingen in terug, die zij zelf ook hebben ondervonden: het aankomen in
de haven te New-York, het groote Vrijheidsbeeld, dat in de verte opdoemt, het eerste
gezicht op de skyscrapers; de reporters, die dadelijk het portret nemen voor de
courant; de reusachtige bewegelijke en niet bewegelijke reclameborden; het verschil
tusschen New-York en Chicago, tusschen Boston en Washington.
Wij krijgen een kort, maar zeer duidelijk overzicht van de amerikaansche
bouwkunst. Tot nu toe hebben onze europeesch-esthetische gevoelens zich niet
kunnen vereenigen met de skyscrapers en het rechtlijnige stratenplan; de heer
Berlage echter leert ons, dat ook hierin een schoonheid kan liggen, maar.... ‘men
moet zich weten te ontdoen van een sentimenteele voorliefde voor de schoonheid
der oude europeesche steden, en weten te aanvaarden datgene, wat het moderne
leven stelt’. (p. 11). De Amerikanen bouwden hun steden naar de nieuwe eischen;
Chicago, ‘the city next to hell’ past zich wel het best aan bij het moderne leven; de
eerste skyscraper werd daar gebouwd en het rechthoekig straten-
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plan werd er in alle consequenties doorgevoerd. Bij een zoo groote stad met zeer
hooge huizen past een dergelijk stratenschema, eveneens op groote schaal
aangelegd, eigenlijk het best en al daarom is daarin een zekere schoonheid te
ontdekken. Maar er is meer, men vindt in de amerikaansche steden een goed begrip
van ruimte-indeeling, ook in dit opzicht, er is een harmonie tusschen de architectuur
en het stadsplan. Schilderachtige effecten ontbreken ook niet geheel, al zijn zij
anders dan in de europeesche stad. Door de betrekkelijk nauwe straten en de hooge
huizen krijgt men hevige tegenstellingen van licht- en schaduwpartijen, zooals wij
niet kennen en ‘die een stadsbeeld geven van baarbaarsche schoonheid’. (p. 9).
Wat de gebouwen zelf aangaat, de beide moderne typen, nl. kantoorgebouw en
winkel, zijn in Amerika tot een hoogere ontwikkeling gekomen dan bij ons. De heer
Berlage meent, dat van deze beide bouwvormen de moderne architectuur zal uitgaan,
in tegenstelling met de vroegere, die van het religieuse gebouw, van den tempel
uitging, omdat ‘het moderne zakenleven het eenige bedrijf is, dat in dezen tijd een
zekere cultuur vertoont, omdat het volgens zekere wetten is geregeld, omdat ter
behartiging der wederzijdsche belangen eenige conventies zijn gesloten, daarom
zullen ook de nieuwe denkbeelden in de bouwkunst aan dat soort gebouwen het
best kunnen worden toegepast en daaraan zich dan ook het best ontwikkelen
kunnen’. Het kantoorgebouw, in de meeste gevallen tevens skyscraper, is de
moderne creatie van amerikaanschen oorsprong en daarom is het belangwekkend
voor ons, zijn ontwikkeling gade te slaan. Nadat hij zich eerst bij de oude vormen
heeft aangepast, en evenals de europeesche gebouwen van 1870 en later in een
gothisch, Renaissance of Barok omhulsel is verschenen, vertoont hij in de laatste
jaren hier en daar een vorm, die hem als modern gebouw karakteriseert. Men merkt
dus, dat ook de Amerikanen stijlarchitectuur hebben gemaakt en dat er bij hen,
evenals bij ons, een streven is, een nieuwe richting in te slaan. Ook andere
vraagstukken trachten zij, evenals wij, op te lossen: wat te doen met de oude,
historische monumenten, die in den weg staan voor een nieuw aan te leggen straat,
of die als 't ware verzinken in de hooge omgeving. ‘Een bond als Heemschut’, zegt
de heer Berlage, ‘zou ik in Amerika in sommige gevallen een tegenovergestelde
bevoegdheid willen geven, als bij ons, nl. om oude gebouwen, zelfs waar dit om
verkeer of andere eischen niet noodig werd bevonden, af te breken; het zou in die
gevallen zijn, waarbij een oud monument zoo langzamerhand door de buitensporig
hooge gebouwen was ingesloten en daardoor zijn geheele beteekenis verloren had’.
(p. 14; pl. 4).
Van de moderne architecten wordt als oudste, het eerst genoemd Richardson uit
Boston, die zich echter niet aan zijn neoromaanschen stijl heeft kunnen ontworstelen;
daardoor verloor hij vrij spoedig zijn reputatie. Sullivan uit Chicago heeft tegenwoordig
meer bekendheid; zijn skyscraper te New-York bewijst een geheel zelfstandig streven
naar een nieuwen bouwvorm. Was bij de vroegere wolkenkrabbers de constructieve
samenstelling verborgen, bestond het gebouw uit een ijzeren geraamte met steenen
ommanteling, Sullivan geeft in de oprijzende pijlers een zuivere afspiegeling van
den ijzeren kern. Het gebouw krijgt daardoor iets gothisch, die pijlers doen denken
aan de middeleeuwen, maar, ‘het is immers het streven van het moderne, te
aanvaarden de meest practische constructie, in verband met de bestemming van
het gebouw; dit is trouwens in beginsel niet nieuw, maar het is w e e r nieuw, omdat
de moderne denkbeelden niet anders bedoelen dan weer opnieuw te verwezenlijken,
de goede beginselen, die van alle tijden zijn!’ (p. 33).
Een leerling van Sullivan is Frank Lloyd Wright, ‘een van traditie bevrijde geest’.
Dat dit waar is, getuigen wel de aanhalingen, die Berlage doet uit Wrights onlangs
ver-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 23

479
schenen werk: ‘De beschaving schijnt den modernen mensch minder dan den wilde
in staat te stellen de grens tusschen de beide eigenschappen, het zeldzame en het
schoone te kunnen trekken; de bedorven perioden der kunst, (zooals de
Renaissance, het Barok, het Rococo en de Lodewijkstijlen) zijn er zeer ver van
verwijderd een voorstelling te hebben van deze grondbeginselen. Men kan niet in
de schoone bouwwerken der middeleeuwen binnengaan, zonder in zijn ziel een
verschrikkelijken haat tegen de Renaissance te voelen ontkiemen. Deze kunst
bewijst door haar leelijke verdorvenheid, het meest achtelooze, het meest
verwoestende element te zijn’. (p. 39).
Verder zegt Wright, dat men in Amerika tot grootere dwalingen is vervallen dan
in Europa, omdat de Amerikanen geen traditioneele vormen hebben en daarom ‘is
er voor Amerika meer dan voor andere naties een nieuw architectonisch vraagstuk’.
(p. 40). ‘Alleen begrip van datgene, wat een organische architectuur vormt, zal ons
tot betere dingen leiden, zoodra dit namelijk in het hart en in den geest der menschen
is doorgedrongen, daarvoor is een herleving van den gothischen geest in de kunst
en de architectuur van het moderne leven noodig. Met die herleving wordt niet
bedoeld, dat wij de vormen der gothische architectuur moeten gebruiken, maar
alleen de geest, die deze vormen bepaald, is de geest, die deze nieuwe vormen zal
bevestigen, want de toestanden en idealen, die de vormen van de 12e eeuw
bepaalden, zijn niet de toestanden en idealen, welke in waarachtigen zin de vormen
van de 20e eeuw kunnen vaststellen’. (p. 40).
Na deze opmerkingen te hebben gelezen, kan men begrijpen, dat de heer Berlage
tot de conclusie komt: ‘zou het niet in de ontwikkeling der dingen liggen, dat zooals
eerst Azië en later Europa aan de wereld een schoonheid hebben gegeven, daarna
Amerika aan de beurt ware gekomen?’ (p. 48).
Zeer in het kort is dit overzicht natuurlijk gegeven, tal van belangwekkende punten
zouden nog aan te halen zijn, zoo staat op p. 20 een korte, zeer interessante
beschrijving over torenspitsen, op p. 30 over het museum te Washington, op p. 32
over indiaansche volkskunst. De aanbeveling echter moet niet alles zeggen, het
boek zelf moet gelezen worden!
C.E.

Moderne kunstkring.
Dit is reeds de derde jaarlijksche tentoonstelling van den Modernen Kunstkring. Het
groote publiek staat nog evenzoo tegenover deze exposities, die het een
halfgrappige, half ergerlijke sensatie acht. Maar door zijn onwil om er eens goed
naar te kijken, heeft het wat gemist, dat door meer ontvankelijken is opgemerkt en
waarom deze nu het laatst en het best lachen. De cubistische leer is aan het
verbasteren, de kubus wankelt op zijn grondvesten. Wel zijn hier nog enkele van
die doolhoven, vol troostelooze vervormingen, zooals wij er verleden jaar zoovelen
zagen, maar zelfs de meester Le Fauconnier komt met eenige schilderijen waarin
zich zonder veel omwegen het onderwerp doet herkennen. Meer dan te voren komen
dan ook meer de fijne tonalistische kwaliteiten van dezen schilder tot hun recht,
waarin de verwantschap met Cézanne zich mede manifesteert. Evenwel vraagt men
zich af, of zulke eigenschappen niet in dezelfde mate voorkomen op schilderijen,
die door minder opzichtigen vorm niet zoo zeer worden opgemerkt, en of aldus niet
een soort van oneerlijke concurrentie (met hoogst eerlijke bedoelingen) gepleegd
wordt. Indien die karaffen, vazen, glazen niet op zulk een excentrieke wijze werden
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afgesneden, om plaats te maken voor andere incomplete of gehalveerde voorwerpen
(zonder dat zou het geheel doen denken aan een tooneel met twee scènes) zouden
wij dan niet gemakkelijker komen tot vergelijkingen met oude stillevenschilders, die
zulk een glas of vaas of karaffen zoo oneindig veel fijner schilderden? Ik her-
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inner er aan dat deze vergelijking zich meer onmiddellijk voordoet bij stillevens van
meer naturalistischen opzet.
Bij Kandinsky is het denkbeeld aan een onderwerp bijna uitgesloten, en dat maakt
hem voor mij gemakkelijker te waardeeren. De vage herinneringen die hij soms aan
een of ander waargenomen iets nog opwekt, schijnen meer resten uit een andere
periode - of kiemen van een nieuwere? Wat er intusschen van dien aard is (de
groote koe 1911) is van vormduiding vaag maar zeer knap. De kleur is somtijds
superbe, en soms ook de streek waarmee die is opgezet. Wij hebben hier te doen,
vermoed ik, met een uiterste van individualisme, dat zich geheel van waarneming
of herinnering afwendt, en zelfs de vormen der werkelijkheid meent te kunnen
ontberen bij het weergeven van de innerlijke visie. Een nihilisme dat het eind van
alles is, of het begin, naar het u lijkt.
Ook een Mondriaan is eenigszins dezen weg op. Toch, behalve de fijne en edele
kleuren van deze ‘tableaux’ kan men hier tevens zeker begrip voor lijn-expressie in
opmerken, die althans blijft getuigen voor de gaven van dezen zonderling dolenden
schilder. Als die vakjes en lijnen nu maar niet den een of anderen
diepzinnig-theoretischen achtergrond hebben. Ik vrees met grooten vreeze.
Zie hoe een Weyand, die ons voor een paar jaar tracteerde op dien Macbeth en
nog een meneer in tricotjes, en toen een groot schandaalsucces had, nu alweer,
ondanks rare achtergronden, academisch werkt. Zijn zelfportret en de naaktfiguren
zijn academisch werk van een begaafd, echt schilder, die zich van sommige dingen
alleen maar wat gemakkelijker heeft afgemaakt dan hij op school zou mogen. De
aanhechting, de stand van het hoofd der naaktfiguur op den romp b.v. is onverklaard.
Zijn inzendingen, vooral het landschap, vertoonen overigens goede kwaliteiten,
tonalistische, te over.
*)
De heer Kikkert vergeve mij de piëteit voor zijn goed-hollandschen naam (die
o.a. nog prijkt op het gedenkteeken 1813 te den Haag dat onze onafhankelijkheid
van Frankrijk vereeuwigt). En nog veel meer. Ik heb tot mijn leedwezen in zijn
schilderijen met rotspartijen en zeegezichten de natuurlijke kleur en (horribile dictu)
de wedergave van het verschiet bewonderd. Ik vind ze ook niet bar cubistisch. Vooral
de kleinere schilderijtjes geven atmosfeer en zijn ook van kleur zuiverder dan de
groote met hun bruin en groen.
De aanwinst van een Jan Sluyters en een Leo Gestel voor het cubisme schijnt
mij een Pyrrhus-overwinning van deze leer. Want het interieur van Sluyters moge
de eischen die een niet-cubist aan zulk een werk stelt, genegeerd hebben en het
ruimte-gevoel geweld aan doen, het moge een zonderlinge verwarring van proporties
en relief te weeg brengen, het beste er in is voorzeker in de goede kleur en de
voortreffelijke teekening der details gelegen. Zijn bloemstukken hebben de oude,
fraaie kwaliteiten van kleurklatering en compositie, en het kinderportret is, trots den
Kandinsky-achtigen achtergrond, een meesterstuk van een onvervalschte
peinture-de-race, die men naast Breitner en met Breitner bewonderen kan. Ik ben
nog door geen werk van dezen schilder zoo gepakt, het heeft in zijn bondige, bijna
rudimentaire aanduiding toch iets zeer complects, en hoe liefelijk zijn de mollige
ledematen gegeven, hoe geestig zijn de trekken van het kopje aangeduid, hoe
prachtig houden die stralende blauwe oogen het uit tegen het gloeiend, blakend
rood van het jurkje. Dit is - en ziedaar de slag voor het cubisme - revolutionnair
werk, maar het wijst een gansch anderen koers aan dan die waarheen die school
sturen wil.

*)

Zich noemende en schrijvende K i c k e r t .
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Nog weer anders heeft Leo Gestel het cubisme verwerkt in zijn portret van den
dichter J.K. Rensburg. Bij het modelleerend karakteriseeren van dezen kop (en
trouwens de geheele figuur) is zeer zeker een
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strenge en methodische verdeeling in vlakken betracht, maar dat het leven, het
type, zich daar door heen werkt, zoodra de schilder zich in zijn object verzonken
heeft, wordt er triomfantelijk door aangetoond. Zoo is het met de voortreffelijke
naaktfiguur, die daarnaast hangt. Dit is over het cubisme heen, de schema's zijn
logisch uit de constructie voortgekomen, het organisme wil hier getuigen en werkt
mede tot een zekere lineaire expressie; in het kort, dit heeft niets meer te maken
met een moedwillig door prisma's bekijken van de natuur. De praktijk heeft de theorie
verdreven, en ik geloof dat, als zulke waarachtige schilders als Sluyters, Gestel en
Mondriaan en Weyand maar heel veel schilderen en heel weinig praten, er blijde
dagen komende zijn. Bij Schelfhout is het cubisme misschien een noodzakelijker
kwaad. Zijn landschappen, vooral de etsen, ontleenen er zekere expressie aan, die
ze anders, in weerwil van de groote technische kwaliteiten wellicht zouden moeten
missen.
Behalve Kandinsky zijn er nog een paar Russen, waarvan Ilia Machkoff mij de
belangrijkste lijkt. Er is in zijn stillevens kleurkracht en een naïeve opzet, die bekoring
heeft. De figuren zijn daarentegen in stede van belofte-dragend, alleen maar
barbaarsch, de barbaarschheid van een botterik.
Zeer belangrijk komt mij Franz Marc

PORTRET VAN J.K. RENSBURG, DOOR LEO GESTEL.

voor. Er is een schilderij van hem met dravende paarden, dat vol gratie en fijnheid
is, maar de andere schilderijen, met de groene apen, vuurroode vossen, blauwe
paarden en groene koeien, met de katten die verstard zijn in griezelig woeste en
toch subtiele bewegingen, bieden nog meer eigens. Hier is een visionair aan het
werk, die in deze grimmige, sardonische, boosaardige diergestalten een
verbeeldingrijke hypochondrie tot wezen brengt, een man met een norsche, zware,
donkere geestigheid, die ons herinnert aan berglandfantasieën en aan een
*)
volksimaginatie gevoed, en gedrukt tevens door een geweldige natuur.
Tusschen al deze elkaar kruisende bewegingen, waaronder zeer levenskrachtige,
valt die van de rechtzinnige cubisten gelijk Alma op als armelijk en steriel, dunkt
*)

Zeer gaarne zouden wij, ter illustratie van bovenstaand artikel, behalve de reproductie van
Leo Gestel's portret van J.K. Rensburg, ook Jan Sluijters' ‘portrait d'enfant’ en een schilderij
van Franz Marc in reproductie hebben gegeven. Gebrek aan ruimte heeft dit, tot onzen spijt,
onmogelijk gemaakt. NOOT VAN DE REDACTIE.
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me, en niet daarom, doch in het uithoudingsvermogen van de kunst, die ook deze
beproeving heeft weten te doorstaan, hebben wij ons te verheugen.
C.V.
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Laurent Verwey.

Het Stedelijk Museum in den Haag houdt een tijdelijke tentoonstelling van portretten.
Het zijn de beeltenissen van Haagsche schilders. Daaronder treft een verrukkelijk
teekeningetje, dat Haverman van Josef Israëls gemaakt heeft, staande, en profil,
met het teer nerveuse, het goedige, gevoelige, van dat oude, zijig behaarde, gebogen
hoofd. Ook treft er, en als iets heel bijzonders, de scherp getypeerde beeltenis van
Haverman zelf, in 1909 door Laurent Verwey geteekend, terwijl de schilder zat voor
zijn ezel.
Zij valt onmiddellijk in het oog, te midden van de vele, vaak schetsmatig
geteekende koppen, doordat zij compleet is en doorwerkt, doordat zij scherp
karakteriseert en de stand zoo goed is gekozen. Ook merkt men de goede verhouding
op, waarin de hoofdlijnen tot elkaar staan en tot de ruimte van het papier er om
heen. Alles aan deze kleine teekening is voortreffelijk. Hoe levendig is die toegenepen
mond met de fijne, tot spot gezinde lippen; die mond van energie en wilskracht, nu
saamgetrokken bij de aandachtsspanning voor het werk. Levendig ook is de
spiedende blik van het aandachtige oog, die blik met iets

H.J. HAVERMAN, DOOR LAURENT VERWEY.

hards, iets wrangs en nijdigs, waarboven het voorhoofd is opgetrokken tot vele fijne
rimpels. Plastisch is deze beenige kop met den kalen schedel. Hoe welbegrepen is
heel de profiellijn getrokken, als bij een ets zoo fijn en zoo scherp, langs de
omtrekken van het gelaat, langs de knobbels van den schedel, met de wonderfijn
geteekende haartjes en de vleezige nekkwab, boven den boord uit; als ééne lijn is
zij getrokken; toch geeft ze fijn al die nauwelijks merkbare bewegingstrekjes van dit
spiritueele gelaat. Verwey heeft niet volstaan met het geven van de trekken, die het
karakter uitdrukken; hij heeft met een fijne harseering als het ware heel den kop
geboetseerd met harde potlood, gevend het vel over de spieren en botten, alleen
de glansschijntje op de vormen wit latend. Niets is in deze teekening verwaarloosd;
zie hoe schoon het oor in den kop geplant is en met hoe weinig vest en
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hemdsmouwen werden uitgedrukt, terwijl ze toch zoo volkomen één zijn met het
doorwerkte van de rest.
Laurent Verwey heeft de belangstelling van Haverman weten te wekken en zijn
genegenheid ondervonden. Veel leerde hij van den knappen oudere na de
academische studie in den Haag voltooid, en de akte
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JHR. DR. NICO VAN SUCHTELEN, DOOR LAURENT VERWEY.

M.O. gehaald te hebben. - Hij was, negentien jaar oud, uit Indië gekomen.
Aanvankelijk was zijn liefde naar het landschap gegaan, doch, zonder dat hij zelf
wist hoe, keerde zij zich naar het portret. Natuurlijk was Havermans invloed hierbij
van groote waarde.
En in den beginne had hij succes. De bestellingen volgden elkander op. Helaas,
lang duurde die goede tijd niet. Misschien was hij te conscientieus. Het publiek
verlangt oppervlakkigheid, althans een lieve behagelijkheid, en deze moet Verwey
hebben gehaat. Hij legde zich nu toe op het etsen van landschappen, en ook hier
deed hij alles met de uiterste zorg; elk lijntje werd overwogen. De grootste maakte
hij dezen zomer naar een boerderij bij Breukelerveen, doch heeft deze niet meer
zelf mogen drukken.
Een hersenvlies-ontsteking heeft hem, plotseling bijna, doen bezwijken, juist terwijl
hij vol moed was en lust, vol vertrouwen in het welslagen van die etsen, die hij zelf
afdrukte. Ook waren er weder portretten besteld en had hij een tentoonstelling in
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het vooruitzicht . Negen-en-twintig jaar oud, is hij gestorven.
In verscheidene portretten is reeds een persoonlijk karakter. Hij toekende zijn
koppen altijd klein en met een bleek hard potlood. Colorist was hij niet, trouwens
de verftechniek nog niet meester. Een teekenaar van karakter was hij, een fijn
opmerker van de vele bewegingen der aandoening, van die niet te noemen kleine
trekjes in het gelaat, welke alleen het nauwspeurend oog ontdekt. Geen enkel detail
verwaarloosde hij, kranig hield hij vast aan den vorm, met zijn stug materiaal zijn
kop als boetseerend.
A.O.

Hoytema's kalender.
Ja, zijn kalender is er weer, als een trouwe comparant, en ditmaal in 't Jubeljaar
1913 mocht er eigenlijk wel iets extra's aan zijn, iets bijzonders, want de auteur van
‘Hoytema's-kalender’ jubelt zelf. Hebben wij Hoytema verleden jaar al vijftig willen
maken, en dat met ons andere kunstbroeders en zusters, ditmaal vergist de
Burgerlijke Stand zich niet en zal den 18en December 1913 niet in alle stilte voorbij
mogen gaan. Daartoe hebben wij te veel reden ‘tot dankbaarheid’, heeft Hoytema
ons door al die jaren heen te zeer verheugd met zijn telkens nieuwe en kostelijke
gaven.
Hij heeft ons de planten leeren zien in hun pracht en structuur, de dieren in hunne
acties, in hun haar- of vedertooi, maar daarbij in hun eigen leven en vooral in het
komische hierin. Hij zag ze als menschen in hun vreugde en verdriet, in hunne
vrijheid en gevangenschap; zijn apen en zijn vogels, ze k e k e n met bewustzijn.
En,.... maar moet ik nu nog eens ophalen van zijn eerste prentenboeken, die een
verkwikking waren op de prentenboekenplank in de kinderkast of vertellen van zijn
‘dieren-portefeuille’ met de zilverreigers en de angora-konijnen? Dat behoeft immers
niet meer, een ieder weet het toch wel, wat een weergalooze steenteekenaar
Hoytema is. En zijn kalender heeft die niet een reputatie als geen andere? En dat
is geen kleinigheid, want reputatie te maken gaat nog, maar die door de jaren heen
staande te houden, is zwaarder taak. Om telken jare twaalf nieuwe bladen te maken,
min of meer toepasselijk zelfs, het is niet een ieders werk. Daartoe moet men wel
de gaven en de vaardigheid van Hoytema bezitten.
Ik weet niet of hij het ooit gedaan heeft, maar wat zou Hoytema een kostelijke
dingen van Angora-katten kunnen maken, van die geheel witte of muizen-grijze, of
getijgerd oranje; niet dat wij hem zijn vogels willen misgunnen, maar zijn terrein is
grooter, waartoe zou hij zichzelf aan banden leggen. Trouwens zijn kalenders, zij
doen af en toe wel eens zien, dat hij ook buiten de vogelenwereld zijn sujetten vindt.
In deze voor 1914 bijv. wandelt een snuivende moederegel met haar jongskens
achter zich aan, en een vorig maal had zijn oude apenliefde Hoytema begeesterd.
Wie weet waar hij ons een volgende keer mede verrast, want vijftig jaar is wel
een tijdstip om te herdenken, maar lang nog niet om pensioen te nemen en op
lauweren (al worden die dan ook, bij deze, den jubilaris van harte aangeboden) te
gaan rusten. Wij mogen dan ook zeker nog wel wat van hem verwachten; niet alleen
zijn jaarlijksche kalender, maar nog weer eens zoo'n portefeuille met dierenstudies,
van die lithografieën, zooals maar weinigen ze kunnen maken.

*)

Deze tentoonstelling zal thans gehouden worden vanaf half Dec. in de kunstzaal d'Audretsch,
Hoogewal, Den Haag.
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Laat ons den kunstenaar toewenschen, dat de lust en de opgewektheid hiertoe
hem gegeven mogen zijn.
R.W.P. JR.

Jubileum-postzegels.
Gaarne deelen wij mede, ter voorkoming van misverstand, dat niet alleen de koppen,
doch ook de omrandingen der jubileumzegels door Prof. Aarts zelf gegraveerd
werden, en tevens dat het meerdere relief in de koppen geschiedde volgens een
wensch van hooger hand, omdat men er iets Wedgwoodachtigs in meende te zien.
R.W.P. JR.
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